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Forord 

 

På oppdrag fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, har professor 
emeritus Henning Jakhelln utarbeidet en utredning om den arbeidsrettslige 
stillingen for eksterne forelesere, veiledere, timelærere og sensorer, når de 
utfører arbeid for fakultetet. Utredningen ble overlevert 21. mai 2013.  

Utredningen ble, etter avtale mellom prof. em. Jakhelln og Institutt for offentlig 
rett (IOR), der Jakhelln for øvrig var valgt bestyrer i flere perioder, publisert på 
IORs nettsider. IOR var Jakhellns arbeidsplass gjennom et langt yrkesaktivt liv, 
og Instituttet er derfor glad for denne måten å kunne mangfoldiggjøre 
utredningen også i vår egen skriftserie, en serie Jakhelln i mange år var redaktør 
for. 

Bakgrunnen for Fakultets oppdrag er at Det juridiske fakultet i betydelig grad 
anvender eksterne lærekrefter i undervisningen. I hovedsak kan det sies at de 
eksterne lærekrefter utfører om lag like mange undervisningstimer mv som de 
fast ansatte lærekrefter; herunder stipendiater m.fl. Når det gjelder sensur 
domineres utført sensurarbeid av eksterne sensorer. Det er nærmere redegjort for 
disse forhold i utredningens avsnitt I – IV.  

I utredningens avsnitt V er det gjort rede for at det ikke vil være i strid med 
universitetslovens bestemmelser at eksterne lærekrefter anvendes i 
undervisningen.  

Etter gjennomgåelsen av det generelle arbeidstakerbegrep i avsnitt VI, er den 
nærmere grensedragningen mellom oppdragsforhold og arbeidsforhold utdypet i 
avsnitt VII for undervisning, veiledning og sensur. Avsnitt VIII behandler 
fornyelser av undervisnings- og sensoroppdrag, mens betydningen av arbeidets 
omfang og varighet er nærmere behandlet i avsnitt IX. I avsnitt X er gitt en 
antydning om mulig retningslinje ved praktisering av undervisning mv. på 
oppdragsbasis. 

I utredningens annen hoveddel, hvor det forutsettes at et arbeidsforhold 
foreligger for forelesere, timelærere, veiledere og sensorer, drøftes inngående 
adgangen til midlertidig ansettelse, i tilfelle hvor ansettelse finner «for å utføre 
et bestemt oppdrag» eller når «arbeidets karakter tilsier det».  

 



Disse spørsmål drøftes i utredningens avsnitt XI i forhold til universitetslovens 
bestemmelser, og deretter i avsnitt XII i forhold til tjenestemannslovens regler 
og forskrift til tjenestemannsloven. Det er bl.a. spørsmål om hvor langt det er 
adgang til midlertidig ansettelse av timelærere, forelesere m.fl., avhengig av 
stillingsbrøk.  

Adgangen til midlertidig ansettelse behandles i avsnitt XIII i relasjon til 
arbeidsmiljølovens regler, spesielt i forhold til «arbeidets karakter», herunder 
læren om virksomhetens grunnbemanning. Videre behandles betydningen av 
sesongbetonte svingninger i behovet for arbeidskraft, de oppgaver som skal 
utføres osv., og spørsmål som oppstår i tilfelle hvor det finner sted løpende 
fornyelser av midlertidige ansettelser.  

IOR er som nevnt glad for at denne viktige utredningen om sentrale 
arbeidsrettslige og universitetspolitiske spørsmål blir publisert i vår skriftserie. 
IOR takker Henning Jakhelln og Det juridiske fakultet for all velvillighet i den 
anledning. 
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Henning Jakhelln 
 
 
 
Den arbeidsrettslige stilling for forelesere, timelærere, veiledere og sensorer 
ved Det juridiske fakultet 
 
 
I. Oppdrag, oversikt og sammendrag.  
I.1. Oppdraget 
 Dekanatet ved Det juridiske fakultet har bedt om en redegjørelse for den 
arbeidsrettslige stilling som tilkommer eksterne forelesere, veiledere, timelærere 
og sensorer, når de utfører arbeid for fakultetet. 1 
 

Det er således reist spørsmål «om det er anledning til midlertidige kontrakter 
til undervisning og sensur siden dette er faste oppgaver» – og «dekanatet ser 
det som viktig å få klarlagt hva slags avtaler de eksterne har krav på, og 
hvilke rettigheter dette utløser»; 
 

 i denne anledning har fakultetet sammenfatningsvis bl.a. vist til  
• at fakultetet har en utstrakt bruk av eksterne lærekrefter, 
• at om lag halvparten av undervisningen gis av eksterne lærere, og 
• at sensur i hovedsak foretas av eksterne sensorer. 

 
I.2 Oversikt og sammendrag 
 Spørsmålet om det er adgang til å gjøre bruk av tidsbegrensede avtaler om 
undervisning, veiledning og sensur innebærer at det er nødvendig å se på 
spørsmålet om den rettslige karakter av disse avtaler – om det er tale om 
oppdragsforhold eller arbeidsforhold – idet spørsmålet vil kunne stille seg 
forskjellig for disse to typer avtaleforhold. Det har derfor vært nødvendig å drøfte 
begge alternativer, både i forhold til de bestemmelser i universitetsloven som er 
av forvaltningsmessig art, og til de bestemmelser av arbeids- og 
tjenestemannsrettslig art som følger av universitetsloven, tjenestemannsloven og 
arbeidsmiljøloven.  
 
 Før denne drøftelse er det i utredningens innledende del først gitt en kort 
oversikt over forholdstallene mellom undervisning, veiledning og sensur som har 
                                                 
1 E-mail fra fakultetet 7. september 2012, og senere oppfølgning og kontakt. Utredningen ble overlevert 21. mai 
2013, og gjengis her i sin helhet, bare med enkelte justeringer av språklig art m.v. – Ytterligere kan nå merkes Rt. 
2013 s. 998 om avgrensningen mellom arbeidsutleie og selvstendige oppdragsforhold (entreprise), som legger til 
grunn av denne grensedragning vil måtte avgjøres etter en avveining av de tilsvarende hovedpunkter som 
nedenfor er gjennomgått i avsnittene VI-IX.  
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vært gitt av fakultetets interne lærekrefter og av de eksterne lærekrefter i avsnitt 
II. Deretter er det gjort rede for enkelte karakteristiske trekk ved ekstern 
undervisning, veiledning og sensur i avsnitt III, etterfulgt av en omtale de 
avtaleformularer og den praksis som har vært fulgt ved fakultetet med hensyn til 
ekstern undervisning og sensur i avsnitt IV.  
 
 I utredningens første hoveddel gjøres det i avsnitt V rede for at det ikke vil 
være i strid med universitetslovens bestemmelser at eksterne lærekrefter anvendes 
i undervisningen, som oppdragstakere eller arbeidstakere, også om det er tale om 
å anvende eksterne lærekrefter for å dekke et vedvarende eller varig behov, og 
selv om det kvantitative omfang av den eksterne undervisning skulle overstige det 
kvantitative omfang av den undervisning som blir gitt ved fakultetets egne 
lærekrefter.  
 
 I de påfølgende avsnitt VI – IX drøftes inngående grensedragningen mellom 
oppdragsforhold og arbeidsforhold, fordi de spørsmål som er reist ikke uten 
videre står i samme stilling i forhold til avtaler som blir inngått for selvstendige 
oppdrag, som i forhold til de avtaler som blir inngått med karakter av 
arbeidsforhold; grensedragningen mellom oppdragsforhold og arbeidsforhold er 
derfor sentral.  
 

For ordens skyld nevnes at en oppdragsavtale innebærer at oppdragstakeren 
skal utføre de oppgaver det gjelder på selvstendig basis; for egen regning og 
risiko, og instrukser med hensyn til hvorledes oppgavene skal utføres kan 
bare gis innen de rammer som følger av avtaleforholdet. Det kan imidlertid 
virke forvirrende at uttrykket «utføre et bestemt oppdrag» også anvendes 
med sikte på oppgaver som skal utføres i arbeidsforhold; dels i 
lovforarbeider, men til dels også i lovgivningen.2 Hvor ikke annet fremgår av 
sammenhengen anvendes i denne utredning uttrykket oppdrag i betydningen 
oppgaver som skal utføres av en selvstendig oppdragstaker i henhold til en 
oppdragsavtale. 

 
 Sammenfatningsvis konkluderes det, avsnitt X, med at så vel undervisning, 
veiledning og sensur vil kunne finne sted på oppdragsbasis, forutsatt at den som 
påtar seg oppgaver av denne art har en tilstrekkelig selvstendig stilling i forhold 
til oppdragsgiver, altså Det juridiske fakultet. Det antas at fakultetet kan basere 
seg på at veiledning og sensur vil kunne utføres på oppdragsbasis, likevel med et 
visst forbehold dersom slike oppgaver skulle bli utført av den enkelte i et 
særdeles stort omfang; i så fall vil et arbeidsforhold kunne foeligge. I 
utgangspunktet må tilsvarende antas også for undervisning i form av 
forelesninger, ledelse av kurs, osv.  

                                                 
2 Tjenestemannsloven § 3 nr. 2 a. 



 

Henning Jakhelln - Den arbeidsrettslige stilling for forelesere, timelærere, veiledere, sensorer m fl Skriftserien 2013 

3 

 
Siden undervisningsoppgaver vil være mer integrert i fakultetets egen 
virksomhet enn tilfellet vanligvis vil være for veiledning og sensur, og siden 
graden av integrasjon for den enkelte nødvendigvis vil øke med omfang og 
varighet av undervisningen, vil omfattende undervisningsoppgaver – 
eventuelt sett i sammenheng med veiledning og sensur – kunne medføre, slik 
det er nærmere redegjort for i avsnitt IX, at forholdet mister sin karakter av 
et avtaleforhold, begrenset til ett eller flere spesifikt angitte oppgaver, til å få 
et preg av et avtaleforhold hvor de oppgaver blir utført som fakultetet ønsker 
å få gjort. I så fall vil realiteten kunne være at det er et arbeidsforhold som 
foreligger. I avsnitt X er det derfor forsøkt antydet en mulig retningslinje for 
fakultetets praktisering av undervisning m.v. på oppdragsbasis.   

 
 I utredningens annen hoveddel, avsnittene XI – XIII, forutsettes at det 
foreligger et arbeidsforhold, og ikke et oppdragsforhold. Denne hoveddel tar 
særlig sikte på spørsmålet om det kan – og eventuelt i hvilken utstrekning – 
inngås midlertidige arbeidsavtaler med eksterne lærekrefter om undervisning 
m.v., eller om det i slike tilfelle må inngås arbeidsavtaler med de eksterne 
lærekrefter om fast ansettelse; vanligvis i deltidsstilling.   
 
 Adgangen til midlertidig ansettelse for undervisning i et nærmere angitt 
antall undervisningstimer i ett eller flere fag, i et nærmere angitt tidsrom, er ikke 
regulert i universitetsloven; det er reglene i henholdsvis arbeidsmiljølov og 
tjenestemannslov som får anvendelse, jfr. avsnitt XI og universitetslovens § 6-1. 
 
 Tjenestemannslovens regler om midlertidig ansettelse er enklere, og i 
utgangspunktet noe mer vidtgående, enn arbeidsmiljølovens regler. Etter 
tjenestemannsloven er hovedregelen at arbeidstakere som «trengs bare for et 
bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag», vil kunne ansettes for dette 
tidsrom eller oppdrag (tjml. § 3 nr. 2 a)); i så fall fratrer disse «uten oppsigelse 
når tiden er ute» (tjml. § 7 nr. 2). De er ikke å anse som fast ansatte, med mindre 
deres tjeneste kan karakteriseres som sammenhengende gjennom mer enn fire år 
(tjml. § 10, jfr. § 9); reelle opphold mellom forskjellige undervisningsoppdrag 
medfører regelmessig at kravet til sammenhengende ansettelse ikke er oppfylt. 
Det følger av forskrift til tjenestemannsloven at disse bestemmelser får 
anvendelse for timelærere, og for forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og 
praksisveiledere med 37,5 prosent eller mer av full stilling. I slike tilfelle vil 
midlertidig ansettelse av eksterne lærekrefter kunne skje for undervisning som 
trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag, og 
arbeidsavtalen opphører når tiden er ute eller oppdraget fullført. Forelesere, 
hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere med mindre enn 37,5 prosent av 
full stilling, samt eksamenssensorer og eksamensinspektører, følger imidlertid 
arbeidsmiljølovens regler, jfr. avsnitt XII. Det er derfor en komplikasjon at 
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avgrensningen mellom «timelærere» og «forelesere» ikke er klart angitt, og det 
kan også være noe vanskelig å beregne hva som utgjør 37,5 % av full stilling.  
 
 Etter arbeidsmiljøloven er hovedregelen at arbeidstakere skal «ansettes fast». 
Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås «når arbeidets karakter tilsier 
det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten» (aml. § 
14-9 (1) a)); det er likevel ikke tale om kumulative vilkår; det avgjørende er om 
«arbeidets karakter tilsier» midlertidig ansettelse; bl.a. må det kunne legges til 
grunn at det er adgang til midlertidig ansettelse for sesongpreget arbeid. 
Undervisning, veiledning og sensurarbeid ved Det juridiske fakultet er gjenstand 
for betydelige svingninger gjennom så vel et semester som et undervisningsår. 
Behovet er stort i visse deler av semesteret, og topper seg på visse deler av et 
semester, mens behovet er vesentlig mindre til andre deler av semesteret, og 
behovskurvene gjentar seg mer eller mindre regelmessig fra det ene år til det 
annet, likevel slik at behovet varierer fra semester til semester. Disse 
arbeidsoppgaver synes derfor å ha alle de trekk som er karakteristiske for 
sesongarbeid. Det forhold at det er tale om arbeidsoppgaver som utgjør en del av 
fakultetets ordinære virksomhet er neppe til hinder for bruk av midlertidig 
ansettelse for å få utført disse arbeidsoppgaver, og neppe heller den omstendighet 
at et fast arbeidskraftbehov foreligger. Noe forbud mot å organisere virksomheten 
slik at faste oppgaver blir utført av selvstendige oppdragstakere synes ikke å 
kunne utledes av arbeidsmiljølovens bestemmelse. Rett til fast ansettelse, 
eventuelt i deltidsstilling, er betinget av fire års sammenhengende ansettelse (aml. 
§ 14-9 (5)), og reelle opphold mellom forskjellige undervisningsoppdrag 
medfører regelmessig at kravet til sammenhengende ansettelse ikke er oppfylt, 
avsnitt XIII. 
 
 Forholdet til Reglement for sidegjøremål ved Universitetet i Oslo, med 
supplerende regler for godkjenning ved Det juridiske fakultet, er behandlet i 
avsnitt XIV. 
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II. Bakgrunn 
II.1 Kort oversikt over forholdstallet mellom den undervisning som ble gitt våren 
2011 av fakultetets interne lærekrefter, og den undervisning som ble gitt ved 
eksterne lærekrefter 
 Det fremgår av den oversikt over antall undervisningstimer i vårsemesteret 
2011 som er utarbeidet av Det juridiske fakultets administrasjon; en oversikt som 
omfatter så vel forelesninger som kursundervisning og undervisning knyttet til 
basisgrupper og pbl-undervisning, at undervisningen i valgfag ble utført av 
fakultetets interne lærekrefter med 438 timer, mens omfanget av undervisning 
ved eksterne lærekrefter utgjorde 219 timer – forholdstallet var for så vidt om lag 
2:1.3  
 
 For undervisningen i basisfagene var tallene henholdsvis 1.945 og 2.069 – 
hvilket gir et forholdstall på om lag 1:1.  
 
 Den totale undervisning utgjorde henholdsvis 2.383 og 2.288 
undervisningstimer – som gir et forholdstall som er noenlunde 1:1; med en liten 
overvekt på den undervisning som ble utført av fakultetets interne lærekrefter. 
 
II.2 Kort oversikt over antall interne lærekrefter, og antall eksterne personer som 
har undervist; høstsemesteret 2011 
 Fakultetet har opplyst at antallet eksterne personer som har undervist i 
høstsemesteret 2011 utgjorde 96; det må imidlertid merkes at dette antall ikke 
inkluderer ekstern veiledning ved skrivning av masteroppgaver; antallet vil i så 
fall være atskillig høyere. 
 
 For så vidt angår interne lærekrefter er opplyst at undervisning i dette 
semester ble gitt ved 45 stipendiater, 17 førsteamanuenser og 50 professorer; til 
sammen 112 personer.4 
 
II.3 Kort oversikt over de tilsvarende forholdstall for 2012. 
 Ny studieordning startet høstsemesteret 2011, og ovenstående forholdstall 
for våren 2011 refererer seg derfor til den tidligere studieordning.  
 
 For vårsemesteret 2012 – for så vidt gjelder undervisningen i 1., 2., 3. og 4. 
studieår – ble det i alt undervist 3.347 timer, hvorav 1.876 timer av interne 
lærekrefter, og 1.471 timer av eksterne lærekrefter.  
 
 Antallet lærere var i alt 261, hvorav 132 interne og 129 eksterne. 

                                                 
3 Antall undervisningstimer er avrundet til nærmeste hele time. 
4 E-mail fra fakultetet 12. februar 2013. Det presiseres for ordens skyld at undervisningspliktens omfang er 
temmelig forskjellig for så vidt angår professorer, førsteamanuenser og stipendiater, og at stipendiaters 
undervisningsplikt er av relativt beskjedent omfang. 
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 For høstsemesteret 2012 viser de foreløpige tall at det tilsvarende ble 
undervist i alt 3.107 timer, hvorav 1.583 av interne lærekrefter, og 1.524 av 
eksterne lærekrefter. 
 
 Antallet lærere var i alt 212, hvorav 101 interne og 111 eksterne. 
 
II.4 Kort om variasjonsbredden når det gjelder behovet for undervisning og 
sensur ved fakultetets interne og eksterne lærekrefter 
 I tillegg til ovenstående oversikter opplyser fakultetets administrasjon at 
behovet for eksterne lærere er størst i kursundervisning, herunder 
smågruppeundervisning som PBL [problembasert læring] og basisgrupper.  
 
 Videre opplyser fakultetets administrasjon at de disponible interne 
lærekrefter varierer fra semester til semester, noe som innebærer at behovet for 
undervisning ved eksterne lærekrefter også vil variere fra semester til semester.  
 

De faktorer som virker inn på omfanget av disponible interne læretimer er 
bl.a. forskningsterminer, fradrag i undervisningsplikten på grunn av andre 
oppgaver, og en varierende andel av stipendiater som er disponible for 
undervisning m.v. Behovet for eksterne læretimer vil derfor variere, ikke 
bare i omfang, men også med hensyn til hvilke fag det er tale om, noe som 
igjen medfører at enkelte eksterne lærere underviser mer i noen semestre enn 
i andre semestre. 

 
 Andelen interne lærere som deltar i sensur varierer i mindre grad enn tilfellet 
er for undervisningen, men også for sensur er det betydelig uforutsigbarhet fra 
semester til semester, også i forhold til omfanget av den sensur hvor det er behov 
for eksterne sensorer i de enkelte fag og/eller emner. 
 
 
III. Enkelte karakteristiske trekk ved ekstern undervisning, veiledning og sensur 
 Det er enkelte karakteristiske trekk og omstendigheter for øvrig som preger 
det arbeid som skal utføres av hjelpelærere i forbindelse med veiledning og 
undervisning for øvrig, og det arbeid som skal utføres i forbindelse med sensur. 
 
 Så vel undervisning som sensur krever en betydelig grad av forberedelse, og 
dette er arbeid som kommer i tillegg til den undervisning som skal gis i møte med 
studentene, i form av forelesninger, ledelse av kurs osv.; tilsvarende gjelder for 
den sensur av de enkelte besvarelser som skal finne sted.  
 
 Omfanget av forberedelsene til undervisning vil nødvendigvis variere i 
forhold til nivået for den undervisning det er tale om. Det må likevel kunne 
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legges til grunn at tid som må anvendes til forberedelser – for å kunne gi en 
forsvarlig undervisning – gjennomgående overstiger, til dels vesentlig, selve den 
tid hvor den enkelte eksterne lærer er i møte med studentene.  
 

Det er også karakteristisk at den godtgjørelse som de eksterne lærere 
tilkommer er fastsatt eller avtalt i forhold til den eller de undervisningstimer 
det er tale om, eventuelt under ett for vedkommende forelesningsrekke eller 
kurs m.v. Denne godtgjørelse er regelmessig fastsatt eller avtalt ut fra en 
gjennomgående norm for hva som må påregnes av tid til forberedelse for den 
type undervisning det gjelder.5 Skulle den enkelte eksterne lærer ha behov 
for å anvende mer tid på slike forberedelser enn den normerte tid – eventuelt 
bare ha bruk for mindre tid – er dette et forhold som ikke vil influere på den 
godtgjørelse som denne lærer vil tilkomme.  
 
Tilsvarende gjelder for den veiledning som skal gis i forbindelse med 
masteroppgaver m.v. 

 
 For så vidt angår sensur vil nok den tid som går med til forberedelser kunne 
være noe mindre omfattende, sett i forhold til den tid som anvendes til sensur av 
de besvarelser det er tale om. I mange tilfelle vil for øvrig forberedelser og sensur 
gå om hverandre, fordi det først er etter en første gjennomlesning av en del 
besvarelser at en sensor kan gå videre inn på den problematikk som studentene 
særlig strever med å få på plass i forhold til det som eksamensoppgaven – 
eventuelt en fakultetsoppgave – legger opp til; noe som nødvendigvis vil måtte 
sees i forhold til den litteratur m.v. som studentene forventes å skulle forholde seg 
til («pensum»). Dertil kommer den betydelige utfordring som enhver sensor må 
forholde seg til, når det gjelder å plassere den enkelte besvarelse i forhold til den 
karakterskala som skal anvendes (karakter-fastsettelsen). 
 

Det er også karakteristisk at sensur gjennomgående godtgjøres med et 
fastsatt eller avtalt standardbeløp; i hovedsak beregnet etter et normert 
tidsforbruk. Med dette utgangspunkt kan det være fastsatt et beløp pr. 
besvarelse (eksempelvis ved sensur av masteroppgaver), eller et beløp for et 
nærmere angitt antall besvarelser – hvor det kan være plass for et nærmere 
angitt spillerom med hensyn til det maksimale antall besvarelser; eventuelt 
også slik at det i alle fall betales et minimumshonorar, for tilfelle hvor det 

                                                 
5 Jfr. eksempelvis den kontrakt som er gjengitt nedenfor under IV. Det er av administrasjonen ved Det juridiske 
fakultet opplyst at det i dag, på masterstudiet i rettsvitenskap, for tiden anvendes «den høyeste sats for forberedelse 
til all type undervisning, dvs. at forelesninger, kurs, PBL [problembasert læring], basis grupper og annen 
undervisning honoreres som originalforelesning som innebærer 4 timer forberedelse og 1 time gjennomføring per 
undervisningstime. Det har tidligere vært forsøkt å skille mellom ulike typer undervisning, men ettersom det viser 
seg at det er vanskelig å få tak i lærere til undervisning som ikke honoreres med høyeste forberedelsessats har man 
gått fort fra ulik nonorering». 
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bare er tale om sensur av et fåtall besvarelser.6 Skulle den enkelte sensor ha 
behov for å anvende mer tid enn den normerte ved gjennomføringen av 
sensuren, vil dette være et forhold som ikke får betydning for den 
godtgjørelse vedkommende sensor tilkommer.  

 
 Et ytterligere karakteristisk trekk er, at forberedende arbeid til undervisning i 
all hovedsak utføres annensteds enn i lokaler som stilles til disposisjon av 
Universitetet i Oslo; i praksis vil dette arbeid særlig bli utført i den enkelte 
eksterne lærers/sensors eget kontor eller i eget hjem (hjemmekontor). For så vidt 
gjelder sensur vil endog den alt vesentlige del av forberedende arbeid og sensur 
foregå i andre lokaler enn de som Universitetet i Oslo stiller til disposisjon.  
 
 I tilknytning til undervisningen vil det i større eller mindre grad kunne bli 
holdt møter med undervisningsansvarlige for å gjennomgå opplegg og 
gjennomføringen av selve undervisningen. Likedan vil det i tilknytning til sensur 
bli holdt møter forut for, eventuelt under, og kanskje også ved avslutningen av 
sensuren. Møter av denne art vil – regelmessig – bli holdt i lokaler som stilles til 
disposisjon av Universitetet i Oslo. 
 
 Karakteristisk er også – for så vel undervisning som sensur – at arbeidet skal 
utføres på tidspunkter og/eller innen tidsfrister avtalt med eller fastsatt av de 
organer som kan opptre på vegne av Det juridiske fakultet, og – når det gjelder 
undervisningslokaler m.v. – vil også stedet for undervisning, og møter i 
tilknytning til undervisning og sensur, bli holdt i slike lokaler. Tilsvarende gjelder 
i den utstrekning det er tale om muntlig sensur. 
 

Veiledning vil regelmessig bli gitt på den enkelte veileders (eksterne lærers) 
eget kontor eller annet lokale som veilederen kan disponere. Veiledning vil 
selvsagt kunne bli gitt i lokale som disponeres av Det juridiske fakultet, men 
dette forekommer i praksis bare i beskjeden utstrekning. 

 
 I tilknytning til utført undervisning og sensur vil det også kunne være 
nødvendig å utføre noe etterarbeid. 
 

Etterarbeid i tilknytning til undervisning vil eksempelvis kunne bestå i 
kortere eller lengre samtaler med en eller flere av studentene etter at en 
undervisningstime er avsluttet, og det vil kunne være tale om utfylling av 
skjemaer for bl.a. oppgjør, og med hensyn til evaluering av undervisningen. 
Slikt etterarbeid ansees for å være inkludert i honoraret. 
 

                                                 
6 Det er av administrasjonen ved Det juridiske fakultet opplyst at det for tiden beregnes honorar pr. besvarelse, 
men også at det honoreres et minstebeløp, slik at det honoreres for minst 3 besvarelser.  
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Etterarbeid i tilknytning til sensur vil kanskje særlig dreie seg om 
utarbeidelse av en nærmere sensurbegrunnelse – bl.a. i tilfelle klage over 
sensuren – og det vil kunne være tale om en samtale med studenten etter at 
sensuren er falt, for nærmere å utdype de svakere og sterkere sider ved 
besvarelsen. Slikt etterarbeid ansees også for å være inkludert i honoraret. 

 
 For øvrig vil den enkelte underviser og sensor selv måtte avgjøre når 
forberedelser og sensurarbeidet skal gjennomføres, og selv sørge for tid til 
disposisjon for dette.  
 
 Utstyr til bruk i undervisningen – så som powerpoints, overheads,  
AV-utstyr osv. osv. – vil regelmessig holdes av Universitetet i Oslo. 
 
 Den enkelte eksterne lærer forutsettes selv å holde seg med, eller å skaffe seg 
tilgang til, nødvendig litteratur m.v., og tilsvarende gjelder den enkelte sensor; 
ved sensur vil likevel behovet for litteratur være avhengig av om kvaliteten på 
den utarbeidede sensorveiledning. 
 
 Kontroll av undervisning finner bl.a. sted ved evalueringstiltak av forskjellig 
slag, og når det gjelder sensur ligger det så vel i selve sensureringssystemet som i 
klageordningene m.v. sterke innslag med sikte på kontroll av det utførte arbeid.  
 
 
IV. Avtaleformularer m.v. som p.t. anvendes ved Det juridiske fakultet for 
undervisning som skal gis av eksterne lærere, og litt om den praksis som har vært 
fulgt ved fakultetet. 
IV.1 Avtale om det arbeid som skal utføres 
 Fra Det juridiske fakultet er meg oversendt et eksempel på det 
avtaleformular som anvendes ved Det juridiske fakultet for undervisning som 
skal gis av eksterne lærere.7 Ved siden av personopplysninger for vedkommende 
lærer, og fagkode/fagbetegnelse, samt angivelse av semester/årstall, er angitt: 
 

Periode: 01.01.2013 – 30.06.2013 
Kategori: Forelesning – ekstern 
Antall: 6 
Uttelling: 5 
Lønnssats: kr. 248,80 
Sum: kr. 7.464 
Ytterligere er angitt: Antall timer i mars: 2; i april 4. 

 

                                                 
7 E-mail av 7. februar 2013. 
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 Angivelsen av antall, uttelling og lønnssats innebærer at det for hver 
forelesningstime er beregnet 5 arbeidstimer á kr. 248,80; altså kr. 1.244,-; 
godtgjørelsen for 6 forelesningstimer vil dermed totalt utgjøre kr. 7.464,-. 
 

Det kan merkes at tidsrommet er angitt både i form av en referanse til første 
halvår 2013, men også med referanse til at 2 timer av forelesningene vil 
finne sted i mars, og 4 timer i april. 

 
IV.2 De avtalte vilkår 
 I tillegg til ovenstående er på dette standardformular ytterligere angitt denne 
trykte formulering: 
 

«Tilsettingen skjer på de vilkår som er nevnt i Tjenestemannsloven, Lov om 
Statens Pensjonskasse, Lov om aldersgrenser, Folketrygdloven, 
Arbeidsmiljøloven, Universitetsloven, Ferieloven og Forvaltningsloven. 
Tilsettingen er midlertidig i henhold til Tjenestemannslovens § 3 nr. 2 pkt. a: 
«Tjenestemann skal tilsettes fast, med mindre: a) Tjenestemannen trengs 
bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag.» 
Arbeidsforhold under 14 arbeidstimer i uken (37,5 %) er unntatt fra 
Tjenestemannsloven og regulert i henhold til Arbeidsmiljøloven § 14-9. 
 
Arbeidsgiver gjør oppmerksom på at lover, reglementer og avtaler som 
berører tilsatte ved Universitetet i Oslo er samlet i en reglementshåndbok 
som er publisert på adressen http:/www.uio.no/admhb. 
 
Dersom samlet arbeidstid for Universitetet i Oslo i løpet av en måned utgjør 
60 timer eller mer, trekkes 2 % i pensjonsinnskudd i henhold til lov om 
Statens Pensjonskasse. 
 
Er det foretatt feil utlønning, kan lønnsutbetaler foreta den nødvendige 
justeringen ved eventuell fremtidig utlønning.» 

 
 Det bemerkes at det i ovenstående trykte formular er anvendt uttrykkene 
«tilsetting», «arbeidsgiver» og «lønn»; det er ytterligere referert til 
arbeidsmiljølovens/tjenestemannslovens bestemmelser om midlertidige 
«arbeidsforhold»; uttrykk som – i alle fall samlet – temmelig utvetydig angir at 
det her er en avtale om et ansettelsesforhold.  
 

Det er med andre ord ikke anvendt uttrykk som indikerer at det er tale om et 
oppdrag, utenfor arbeidsforhold. 
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IV.3 Ytterligere kontraktsvilkår 
 Som vedlegg til kontrakt for undervisning foreligger også «Kontraktsvilkår», 
utarbeidet av Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet, hvor det bl.a. tas 
forbehold om endring av undervisningsplanen for inneværende semester; 
kansellering av undervisning på grunn av for lav deltagelse; honorar for 
undervisning hvor to kurs slås sammen til ett, og om at feriepenger utbetales til så 
vel lønnstakere som selvstendig næringsdrivende og registrerte firma. 
 
 For sammenhengens skyld gjengis disse kontraktsvilkår i sin helhet: 

 
«Vi tar forbehold om endringer av undervisningsplanen for inneværende 
semester. Kontrakten gir rett til lønn bare for utført undervisning. Det vil 
ikke bli utbetalt lønn for undervisning som ikke blir utført, selv om det 
skulle være avtalt. Ved forsinkelse til undervisningstime vil det ikke regnes 
som utført undervisning dersom forsinkelsen er på mer enn 15 minutter. 
 
Vilkår for avlysning av kurs: 
Undervisning vil bli kansellert dersom det ikke er nok påmeldte studenter, 
ikke nok studenter har bekreftet sin deltagelse før kursstart, eller oppmøtet 
på kurset er for lavt til å gjennomføre undervisningen. Dersom et kurs 
kanselleres med kort frist honoreres det med 1/3 av honoraret for den avtalte 
undervisningen, og ikke mindre enn to undervisningstimer. Kurs som 
kanselleres lang tid før undervisningen skulle vært holdt honoreres ikke. Alle 
kurslærere er forpliktet til å holde opprop og levere kurslistene til 
administrasjonen etter første gang. Dersom en kurslærer som skal holde mer 
en ett kurs får slått sammen kurs vil han bare få utbetalt honorar for 
undervisningen som er avholdt. Forberedelsen ansees for å være den samme 
enten man har ett eller flere kurs. For lønnstakere kommer 12 % ferielønn i 
tillegg til den timesatsen som er påført kontrakten. Honoraret til selvstendig 
næringsdrivende og registrerte firma er ordinær timesats i det aktuelle 
lønnstrinn påplusset 12 % feriepenger. 
 
Kopi av skattekortets del 2 må være levert, i motsatt fall trekkes 50 % skatt. 
Alt sensorarbeid og undervisning skal betales som lønn og ikke honorar til 
selvstendig næringsdrivende».8 

 
 Disse avtalevilkår er utformet slik at de omfatter så vel arbeidstakere som 
oppdragstakere, likevel med den presisering at også oppdragstakere skal ha 12 % 
feriegodtgjørelse; noe som etter ferielovens regler ikke kan sees å være 
nødvendig. Denne presisering likestiller imidlertid i økonomisk henseende 
arbeidstakere med oppdragstakere, bl.a. slik at arbeidsgiver/oppdragsgiver ikke 

                                                 
8 Understrekningen er gjort i kontraktsvilkårene. 
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oppnår noen økonomisk fordel ved å anvende oppdragstakere i stedet for 
arbeidstakere. 
 
IV.4 Praktisering av de avtalte vilkår 
 Det er fra Det juridiske fakultet opplyst at fakultetet betaler feriepenger, 
arbeidsgiveravgift og pensjon til eksterne forelesere dersom oppdraget går over 
30 % stilling.  
 
 Det er videre opplyst, at i tilfelle sykdom tar vedkommende eksterne lærer 
igjen manglende undervisningstimer på et senere tidspunkt. I ett tilfelle av 
langvarig sykdom måtte det skaffes ny lærer til kurset, men det ble ikke utbetalt 
noe til den eksterne lærer som var blitt syk.  

 
Ved én anledning skal en oppgaveretter «som var veldig pågående» til slutt 
ha fått utbetalt godtgjørelse for oppgaver som vedkommende skulle ha rettet, 
men som ikke ble rettet på grunn av sykdom. 
 

 
 

 
FØRSTE HOVEDDEL 

 
Problematikk knyttet til undervisning m.v. på oppdragsbasis,  

særlig om grensedragningen mellom oppdragsforhold og arbeidsforhold 
 

V. Universitetslovens bestemmelser av forvaltningsrettslig art, for så vidt gjelder 
undervisning og sensur, med hensyn til bruk av eksterne lærekrefter og sensorer  
 Det er ingen tvil om at lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 
15 (universitetsloven) får anvendelse på den virksomhet som drives av 
Universitetet i Oslo, jfr. universitetslovens § 1-2. Det er heller ingen tvil om at 
Universitetet i Oslo skal «tilby høyere utdanning» som en del av sin virksomhet, 
jfr. universitetslovens § 1-3 litra a), som også fastsetter at dette utdanningstilbud 
«skal være basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid og erfaringskunnskap». Det er heller ingen tvil om at dette krav 
får anvendelse også når det gjelder det utdanningstilbud som gis ved Det juridiske 
fakultet, som er en del av Universitetet i Oslo.  
 
 Dette krav til utdanningstilbudet retter seg til institusjonen – in casu det 
utdanningstilbud som gis ved Det juridiske fakultet – og det må kunne legges til 
grunn at dette krav refererer seg til utdanningstilbudet som helhet. Hvor langt 
dette krav skal komme til uttrykk når det gjelder de enkelte deler av 
utdanningstilbudet, og gjennomføringen av utdanningstilbudet ved den 
undervisning som gis, vil nødvendigvis måtte avhenge av en rekke 
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omstendigheter – herunder de økonomiske rammer for fakultetet – og de for øvrig 
tilgjengelige ressurser, så som de lærekrefter som fakultetet kan disponere. 
 

Dette krav er i teorien kommentert slik «at den undervisning som gis skal 
være basert på den til enhver tid foreliggende beste kunnskap på området; 
institusjonen skal med andre ord være faglig à jour og i stand til å formidle 
kunnskap fra forskningshorisonten i vedkommende fag så langt det aktuelle 
undervisningstilbud gjør det naturlig».9  
 
Bestemmelsen viderefører den tidligere lov om universiteter og høyskoler av 
12. mai 1995 nr. 22 § 2 nr. 1, og i tilknytning til denne bestemmelser er det i 
teorien gitt uttrykk for det angitte krav «stiller klare krav både til kvaliteten 
av undervisningspersonalet og til de arbeidsvilkår disse gis. Men innholdet 
av disse kravene må selvsagt fastsettes ut fra hva slags undervisning det er 
tale om å gi og hvilket utdanningsnivå denne skal føre fram til. På 
spesialområder vil det også kunne være aktuelt å oppfylle dette kravet ved å 
trekke inn undervisere fra andre institusjoner.»10 

 
 Gjennomføringen av dette krav til utdanningen vil derfor, så langt det gjelder 
opplegget av den undervisning som tilbys, måtte tilpasses de foreliggende 
ressurser, med det underliggende siktemål å tilstrebe at den ambisiøse målsetting 
oppnås så langt dette er mulig innen disse rammer.11 Hvorledes dette skal oppnås, 
bl.a. ved å balansere den undervisning som blir gitt av fakultetets egne lærekrefter 
i forhold til den undervisning som blir gitt ved eksterne lærekrefter – og i forhold 
til spørsmålet om undervisning ved eksterne lærekrefter bør finne sted på basis av 
oppdragsforhold eller arbeidsforhold – vil måtte finne sted ved en omhyggelig 
vurdering av hva som ut fra foreliggende rammebetingelser fremstår som faglig 
forsvarlig. Innen dette skjønnstema vil Det juridiske fakultet således måtte foreta 
den forvaltningsmessige vurdering.12 Ved denne vurdering vil det bl.a. måtte tas i 
betraktning de foreliggende læremidler for øvrig – så som tilgjengelig litteratur – 
og hvorledes opplegget av den eksterne undervisning organiseres, f.eks. med 
hensyn til kontakt mellom fakultetets fagansvarlige lærekrefter og de personer 
som skal gi den eksterne undervisning m.v., herunder at de eksterne lærekrefter 
holder et fullt ut forsvarlig faglig nivå, at utvelgelsen av disse lærekrefter skjer på 
betryggende måte, og med hensyn til opplegg og oppfølgning av de personer som 

                                                 
9 Jan Fr. Bernt: Universitets- og høyskoleloven av 2005, med kommentarer (2006) s. 21 (kursiveringen er gjort av 
forfatteren selv). 
10 Jan Fr. Bernt: Lov om universiteter og høgskoler, med kommentarer, 2. utg. 1998, s. 18-19. 
11 Som påpekt av Jan Fr. Bernt: Universitets- og høyskoleloven av 2005, med kommentarer (2006) s. 21, «fremtrer 
[bestemmelsen] som svært ambisiøs». 
12 I forvaltningsrettslige henseende vil det kunne sies at det er tale om et «fritt» skjønn over det angitte tema. For 
ordens skyld presiseres at studietilbudet må fylle det sett av standarder for akkreditering som følger av 
universitetslovens § 3-1 og de forskrifter som måtte være gitt med hjemmel i denne bestemmelse. 
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skal forestå slik undervisning.13 Forholdet mellom undervisning i form av 
forelesninger ved fakultetets egne lærekrefter, og supplerende undervisning ved 
eksterne lærekrefter gjennom eksempelvis kursundervisning vil også være 
relevant; tilsvarende gjelder i forhold til oppgaver som studentene skal kunne 
besvare som ledd i den samlede undervisning (fakultetsoppgaver, kursoppgaver 
osv.).  
 
 På denne bakgrunn vil det neppe kunne antas at det vil være i strid med 
universitetslovens bestemmelser at eksterne lærekrefter anvendes i 
undervisningen, som oppdragstakere eller arbeidstakere, også hvor det er tale om 
å anvende eksterne lærekrefter for å dekke et vedvarende eller varig behov. 
Tilsvarende vil det kvantitative omfang av den eksterne undervisning i seg selv 
ikke uten videre være i strid med universitetslovens bestemmelser, selv om 
omfanget av denne undervisning – målt i timetall eller i antall personer – skulle 
overstige det kvantitative omfang av den undervisning som blir gitt ved 
fakultetets egne lærekrefter.  
 
 For så vidt gjelder sensur ved eksterne sensorer bemerkes særskilt at det etter 
universitetslovens § 3-9 (2) skal være minst to sensorer, «hvorav minst én 
ekstern,» ved bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad. For 
øvrig er det i teorien antatt at den enkelte institusjon «bestemmer selv hvordan 
ekstern deltakelse i vurderingen skal gjennomføres, enten ved ekstern deltakelse i 
den enkelte vurdering eller ved ekstern evaluering av vurderingsordningene».14  
 
 På denne bakgrunn kan det derfor – på samme måte som når det gjelder 
undervisning ved eksterne lærekrefter – ikke antas at omfanget av ekstern sensur 
skulle være i strid med universitetslovens bestemmelser, uansett om omfanget av 
denne sensur skulle overstige det kvantitative omfang av den sensur som finner 
sted ved fakultetets egne lærekrefter; selv om det er tale om et vedvarende eller 
varig behov; forutsatt at opplegget for gjennomføringen av den eksterne sensur er 
forsvarlig organisert; herunder at de personer som skal gjennomføre den eksterne 
sensur holder et fullt ut forsvarlig faglig nivå,15 at utvelgelsen av sensorer skjer på 
betryggende måte, osv.16 
 
 
VI. Arbeidstakerbegrepet – med særlig henblikk på grensedragningen mellom 
oppdragstaker og arbeidstaker i arbeidsrettslig og tjenestemannsrettslig 
sammenheng 
                                                 
13 Det er av administrasjonen ved Det juridiske fakultet opplyst at det foreligger mer eller mindre standardiserte 
kursopplegg i de fleste av de obligatoriske fag.  
14 Jan Fr. Bernt: Universitets- og høyskoleloven av 2005, med kommentarer (2006) s. 64. 
15 De formelle krav til sensorer er fastsatt i Instruks for eksamen og sensur, § 3-2.3.  
16 Det er av administrasjonen ved Det juridiske fakultet opplyst at de eksterne sensorer utfører om lag 80 % av all 
den sensur som finner sted ved fakultetet. 
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VI.1 Det grunnleggende skille mellom arbeidstakere og oppdragstakere – og 
unntak av positivrettslig art som modifiserer dette skille  
 En rekke bestemmelser i universitetsloven, tjenestemannsloven med 
tilhørende forskrifter, arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven osv. bygger 
på en grunnleggende sondring mellom oppdragstakere og arbeidstakere.17 Det er 
derfor nødvendig å drøfte om forelesere, veiledere og sensorer er å anse som 
arbeidstakere i relasjon til bl.a. denne lovgivning.  
 

Det er eksempelvis ikke tvilsomt at universitetslovens bestemmelser om 
ansettelse refererer seg til saksbehandling, vilkår osv. med henblikk på at det 
skal etableres et arbeidsforhold mellom Universitetet i Oslo/Det juridiske 
fakultet og den person som skal gjøre tjeneste i den stilling det gjelder. 
Tilsvarende gjelder tjenestemannslovens bestemmelser for «arbeidstakere 
tilsatt i statens tjeneste», jfr. tjenestemannslovens § 1 nr. 1, og når det gjelder 
arbeidsmiljølovens regler er utgangspunktet at de «gjelder for virksomhet 
som sysselsetter arbeidstaker», jfr. arbeidsmiljølovens § 1-2 (1). 

 
 Spørsmålet om forelesere, veiledere og sensorer er å anse for arbeidstakere 
eller oppdragstakere innebærer at det må foretas en grensedragning, og denne byr 
på betydelige utfordringer. Det fremstår derfor som hensiktsmessig først å gjøre 
temmelig utførlig rede i sin alminnelighet for den problematikk som knytter seg 
til grensedragningen mellom oppdragstakere og arbeidstakere. Mot denne 
bakgrunn behandles deretter det spesifikke spørsmål om forelesere, veiledere og 
sensorer er å anse for arbeidstakere eller oppdragstakere. Av fremstillingstekniske 
grunner drøftes dette spørsmål i et eget avsnitt VII. 
 
 Det skal imidlertid allerede nå påpekes, at selv om den arbeids- og 
tjenestemannsrettslige lovgivning bygger på dette grunnleggende skille mellom 
arbeidsforhold og oppdragsforhold, er det i lovgivningen til dels fastsatt at de 
arbeidsrettslige regler får anvendelse også overfor personer som utfører arbeid 
som oppdragstakere. Allerede av denne grunn er skillet mellom oppdragstakere 
og arbeidstakere ikke absolutt.  
 

Universitetslovens bestemmelse om akademisk frihet, universitetslovens § 1-
5 (4) er et eksempel på dette; bestemmelsen fastsetter18 at enhver «som gir 
undervisning ved institusjon under denne lov har et selvstendig faglig ansvar 
for innhold og opplegg av denne innenfor de rammer som institusjonen 
fastsetter».  

                                                 
17 Av annen lovgivning nevnes permitteringslønnsloven, lønnsgarantiloven, dekningslovens bestemmelser om 
fortrinnsrett for lønnskrav m.v., arbeidstakeroppfinnelsesloven, yrkesskadeforsikringsloven, lov om 1. og 17. mai 
som høgtidsdager, m.fl. 
18 Etter lovendring av 14. desember 2007 nr. 117. 
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Et annet eksempel er arbeidsmiljølovens bestemmelser om et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø; arbeidsmiljøloven fastsetter således at når «andre enn 
arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller 
selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet 
eller innretning», skal arbeidsgiver bl.a. «sørge for at egen virksomhet er 
innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet på en slik måte at også 
andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø», jfr. 
arbeidsmiljølovens § 2-2 (1) litra a). 

 
VI.2 Arbeidstakerbegrepet 
VI.1 Utgangspunktet – de enkelte lovbestemmelser – og den prinsipielle 
tilnærming til arbeidstakerbegrepet 
 Hvorvidt den som utfører arbeid skal anses som arbeidstaker eller som 
selvstendig oppdragstaker (freelancer, selvstendig næringsdrivende osv.) vil 
måtte avgjøres med utgangspunkt i de enkelte lovbestemmelser hvor denne 
sondring er lagt til grunn, herunder bl.a. lovforarbeider, rettspraksis m.v., og de 
formål som disse bestemmelser skal ivareta. Hvor det ikke er fastsatt noe spesielt 
om avgrensningen vil imidlertid det generelle arbeidsrettslige arbeidstakerbegrep 
måtte legges til grunn som et utgangspunkt. 19 Det kan likevel ikke uten videre 
legges til grunn at avgrensningen av arbeidstakerbegrepet vil være helt ut den 
samme i enhver sammenheng. 20 Her som ellers må arbeidstakerbegrepet, bl.a. ut 
fra formålsbetraktninger m.v., i noen grad karakteriseres som et relativt begrep, 
jfr. nærmere avsnitt VI.12 og VI.13 nedenfor.  
 
Den tradisjonelle drøftelse av forskjellen mellom arbeidsforhold og 
oppdragsforhold skjer vanligvis i tilknytning til arbeidstakerbegrepet, når det 
drøftes hvor skillelinjen skal trekkes mellom arbeidstakere og oppdragstakere. 
Rent prinsipielt synes det imidlertid mest treffende at denne drøftelse skjer med 
utgangspunkt i spørsmålet om avtaleforholdets karakter; med andre ord om det 
foreliggende avtaleforhold må karakteriseres som et arbeidsforhold eller et 

                                                 
19 Den påfølgende fremstilling i første hoveddel, avsnitt VI.2-VI.14,  er i hovedsak basert på den gjennomgåelse 
av arbeidstakerbegrepet som er gitt i Henning Jakhelln: Fjernarbeid, Complex 5/96, Institutt for rettsinformatikk, 
Tano 1996; også inntatt i Arbeidsrettslige studier II, Universitetsforlaget 2000, s. 1061-1196, særlig s. 1088-1106, 
avsnitt 7 om arbeidstakerbegrepet; fremstillingen er også tilgjengelig på www.lovdata.no/juridiske artikler, men 
selvsagt er senere sentrale rettsavgjørelser innarbeidet i fremstillingen.  
20 Av litteratur som i arbeidsrettslig sammenheng behandler arbeidstakerbegrepet vises for øvrig til 
kommentarutgavene til arbeidsmiljøloven med videre henvisninger; således Henning Jakhelln i Jakhelln, Aune, 
Kroken og Lenth [red.]: arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven, (Cappelen Damm Akademisk, 3. utg. 
2011) § 1-8 med note 3, s. 60 og s. 63 flg.; Fougner, Holo, Sundet og Thorkildsen: Arbeidsmiljøloven - 
kommentarutgave (Universitetsforlaget 2013) s. 56 flg. Merkes kan også Torgeir Bjørnaraa, Espen Gaard og 
Annette Selmer: Norsk tjenestemannsrett. Kommentarer til tjenestemannsloven med forskrifter m.v. (Tano 2000), 
s. 71 flg.  

http://www.lovdata.no/juridiske
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oppdragsforhold.21 Den tradisjonelle terminologi, som knyttes mot 
arbeidstakerbegrepet, vil kunne gi inntrykk av – og vil endog kunne lede til – en 
noe ensidig fokusering på den ene part i avtaleforholdet, mens den annen part i 
avtaleforholdet, arbeidsgiver eller oppdragsgiver, kommer i bakgrunnen.  
 

I denne utredning anvendes som utgangspunkt likevel den tradisjonelle 
terminologi, fordi den er i samsvar med det som ellers har vært gjort i 
fremstillinger av denne problematikk. Under drøftelsen av de forskjellige 
enkeltspørsmål er det likevel til dels tatt utgangspunkt i spørsmålet om det 
foreligger et arbeidsforhold eller et oppdragsforhold.  

 
 Selv om arbeidstakerbegrepet i noen grad kan være relativt, må det imidlertid 
også presiseres at arbeidstakerbegrepet er preseptorisk, så langt det er knyttet til 
preseptoriske bestemmelser. De underliggende reelle forhold vil derfor være 
avgjørende ved bedømmelsen av avtaleforholdets karakter. Det partene måtte ha 
avtalt vil således ikke være avgjørende, med mindre de avtalte vilkår motsvares av 
de reelle forhold.  
 

Jfr. eksempelvis Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 37), hvor 
Høyesterett poengterte at vurderingstemaet gjaldt spørsmålet «om 
oppdragskontraktene … i realiteten var arbeidsavtaler», og siden ferieloven 
er preseptorisk «kan det ikke tillegges vekt at kontrakten selv omtaler seg 
som oppdragskontrakt», og heller ikke det forhold at kontrakten «uttrykkelig 
gjør oppmerksom på at [hun] ikke har krav på feriepenger». Tilsvarende er 
Rt. 2013 s. 342 (beredskapshjem, avsnitt 44), hvor Høyesterett viste til 
departementets presisering om at det «er … de reelle underliggende forhold 
som er avgjørende», 22 og tilføyde: « I seg selv har det derfor ikke vekt at 
[hun] er betegnet som oppdragstaker i … standardkontrakten». 

 
VI.2 Risikoen for resultatet – det prinsipielle utgangspunkt 
 Den prinsipielle forskjell mellom et arbeidsforhold og et selvstendig 
oppdragsforhold ligger i at den som påtar seg et oppdrag skal levere et resultat, 
mens den som går inn i et arbeidsforhold skal stille sin arbeidskraft til 
arbeidsgiverens disposisjon til avtalt tid og sted. Ved de selvstendige 
oppdragsforhold er det derfor oppdragstaker som har risikoen for at arbeidet fører 
til et resultat.  
 

                                                 
21 Dette er også den terminologi som er anvendt i Rt. 2007 s. 1458 (dykker); jfr. f.eks. avsnitt 36, hvor Høyesterett 
bl.a. omtaler vederlagets form i forbindelse med spørsmålet om «hvordan forholdet mellom (dykkeren) og 
selskapet skal klassifiseres dersom faktum … viser at det reelt sett forelå et ansettelsesforhold».(kursivert her). 
22 Ot. Prp. Nr. 49 (2004-2005) s. 74. 
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Se f.eks. Rt. 1994 s. 1064 om avgrensningen mellom næringsinntekt og 
arbeidsinntekt i forhold til skattelovgivningen, hvor Høyesterett bl.a. viste 
til at oppdragsgiver etter avtalen skulle betale konsulenten «etter regning, 
basert på timelister, som måtte være godtatt av [oppdragsgiver]. I denne 
godkjennelsesordningen ligger at resultatet av konsulentens arbeid måtte 
være godkjent før oppfyllelse av avtalen fra [oppdragsgivers] side skulle 
finne sted», slik at konsulentforpliktelsen for så vidt hadde «karakter av en 
resultatforpliktelse» (s. 1069). Oppdragsgiver hadde også «forbeholdt seg 
rett til å holde tilbake oppgjør til dekning av omtvistede krav. Ved feil fra 
konsulentens side påla rammeavtalen konsulenten en plikt til å utbedre 
feilene for egen regning. Dessuten kunne [oppdragsgiver] kreve erstatning 
for feil og forsinkelser etter kontraktsrettslige regler», begrenset til 20 % av 
kontraktsverdien for alle oppdrag tilknyttet det enkelte prosjekt, og tvister 
skulle løses ved voldgift (s. 1070). 
 
Likedan kan merkes Rt. 1993 s. 221, hvor lagmannsretten la til grunn at en 
kontrakt om utførelse av vaktmestertjenester på en skytebane var overlatt 
vedkommendes firma, hvor tjenestene ble fakturert på ordinær måte, og 
hvor det bl.a. var beregnet merverdiavgift. Det forelå derfor ikke noe 
ansettelsesforhold, og arbeidsmiljølovens prosessuelle bestemmelser for 
oppsigelsessaker fikk derfor ikke anvendelse. I det videre kjæremål 
opprettholdt Høyesteretts kjæremålsutvalg avgjørelsen. 

 
 I arbeidsforhold påhviler derimot denne risiko arbeidsgiver og ikke 
arbeidstakeren, jfr. eksempelvis Rt. 2007 s. 1458 (dykkerulykke), hvor 
Høyesterett bl.a. (avsnitt 37) oppsummerte det foreliggende avtaleforhold slik at 
det «var selskapet og ikke [dykkeren] som hadde risikoen for resultatet av 
arbeidet.» Det må imidlertid tilføyes at spørsmålet om hvor risikoen ligger ikke 
alltid gir mye veiledning, og at spørsmålet i så fall må avgjøres ut fra de for øvrig 
foreliggende omstendigheter.23  
 
 Denne forskjellige risikofordeling avspeiler seg, hvor annet ikke er avtalt, i 
forfallstidspunktet for den fastsatte godtgjørelse, og i beregningsmåten for denne 
godtgjørelse.24 I oppdragsforhold kan godtgjørelsen være angitt ved at et bestemt 
beløp er fastsatt, enten for hele oppdraget eller for anvendt tid eller pr. enhet, som 
inkluderer oppdragstakerens omkostninger, administrasjon, fortjeneste m.v., og 
som forfaller til betaling når oppdraget er fullført, eller på et senere tidspunkt.  
 

Se f.eks. Rt. 1973 s. 1136, hvor arrangøren ikke ble ansett forpliktet til å 
betale arbeidsgiveravgift og foreta skattetrekk av godtgjørelse til en gruppe 

                                                 
23 Jfr. Rt. 2013 s. 342 (beredskapshjem, avsnitt 57) og Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 53). 
24 Den formelle form for vederlaget vil imidlertid ikke i seg selv være avgjørende, «dersom faktum for øvrig viser 
at det reelt sett forelå et ansettelsesforhold», jfr. Rt. 2007 s. 1458, avsnitt 36 (dykker). 
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av musikere som spilte på dansetilstelninger. Høyesterett viste bl.a. til at 
godtgjørelsen «fikseres til en rund sum pr. tilstelning, noe avhengig av 
antallet musikere og av ukedagen. Oppgjøret skjer til en av deltakerne på 
samtliges vegne, og fordelingen er gruppens egen sak» (s. 1140). I Rt. 1994 
s. 1064 var det avtalt en timerate som skulle dekke konsulentfirmaets 
«samtlige omkostninger, bl.a. lønn til [konsulentfirmaets] ansatte, 
feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, administrasjonsomkostninger 
og fortjeneste. Tjenestereiser for konsulenten skulle imidlertid dekkes av 
[oppdragsgiver]» (s. 1070]. 

 
Som eksempel på forfallstiden for konsulentoppdrag kan nevnes forholdet i 
Rt. 1994 s. 1064, hvor grunnlaget for konsulentfirmaets oppgjør fra 
oppdragsgiver «skulle være en månedlig faktura, og kravet på oppgjør 
forfalt 60 dager etter at [oppdragsgiver] hadde mottatt faktura» (s. 1070).  

 
 I arbeidsforhold forfaller godtgjørelsen vanligvis til betaling etterskuddsvis 
ved angitte tidsintervaller.25 Ved akkordarbeid er det likevel ikke uvanlig at 
oppgjøret utsettes til arbeidet er ferdig, men slik at det ved angitte tidsintervaller 
utbetales et passende forskudd for det arbeid som er gjort.26 Omkostningene ved 
arbeidets utførelse påhviler arbeidsgiver.  
 

Jfr. Rt. 2013 s. 342 (beredskapshjem, avsnitt 58) hvor Høyesterett bl.a. 
bemerket at avtalen ga «krav på godtgjøring i form av like store månedlige 
beløp utbetalt den 12. i hver måned. Ettersom også oppdragstakere kan motta 
vederlag på lignende måte, kan dette momentet vanskelig tillegges særlig 
vekt». 

 
 Avtaleforholdet mellom partene kan imidlertid utviske denne prinsipielle 
forskjell. Således kan en oppdragstaker ha betinget seg en større eller mindre 
godtgjørelse selv om arbeidet ikke fører frem til et resultat, og kan også ha 
betinget seg betaling etter hvert som arbeidet skrider frem. I arbeidsforhold kan 
lønnssystemet medføre at arbeidstakers godtgjørelse i større eller mindre grad blir 
resultatavhengig, slik tilfellet bl.a. er ved akkordarbeid og mange former for 
salgsarbeid, men med den vesentlige reservasjon at det vanligvis vil være avtalt en 
minstelønn uavhengig av resultatene. Videre innebærer arbeidsgivers adgang til å 
permittere arbeidstakere at også arbeidstakerne delvis vil ha risikoen for at 
arbeidsgiver kan gjøre bruk av arbeidstakernes arbeidskraft. I tidsbegrensede 

                                                 
25 Jfr. arbeidsmiljøloven § 14-15 (1), se også Rt. 2013 s. 354 omsorgsavlaster, avsnitt 54), hvor Høyesterett bl.a. 
bemerket at «lønn hver måned basert på innleverte timelister … trekker i retning av et arbeidsforhold». 
26 Tidspunkt for utbetaling av lønn skal fremgå av arbeidsavtalen, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-6 i), og det er ikke 
fastsatt særregler for akkordarbeid, jfr. Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) s. 334. Etter den tidligere arbeidsmiljølov av 4. 
februar 1977 nr. 4 § 55 nr. 1 skulle det hver uke betales «et passende forskudd for det arbeid som er gjort», men 
andre oppgjørsfrister kunne fastsettes ved avtale. 
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arbeidsforhold kan det også forekomme at godtgjørelsen er fastsatt til et bestemt 
beløp. 
 

Se f.eks. Rt. 1984 s. 1044, hvor Høyesterett bl.a. bemerket: «At selgerne 
fikk sin godtgjørelse ved salgsprovisjon ... som de holdt tilbake når oppgjør 
for varene ble sendt, er et moment som taler mot å anse dem som 
arbeidstakere» (s. 1049). Sml. Rt. 1985 s. 644, hvor en plateartist ble ansett 
som arbeidstaker; Høyesterett anså det ikke for avgjørende «at den avtalte 
godtgjørelse er benevnt royalty og utmåles på grunnlag av salget av 
platene» (s. 647).  
 
Videre kan merkes Rt. 1958 s. 1229, hvor Høyesterett i relasjon til 
ferielovens arbeidstakerbegrep ikke fant det riktig å legge «vesentlig vekt 
på at det ... dreier seg om bestemte, tidsbegrensede oppdrag, at lønnen har 
vært fiksert til en rund sum med forfallstid (ifølge kontrakten, men etter det 
opplyste ikke i henhold til praksis) ved oppdragets fullføring» (s. 1231). Se 
også Rt. 1992 s. 534, hvor en håndballspiller ble ansett som arbeidstaker. 
Hun var engasjert av idrettsforeningen for ett år. Hennes godtgjørelse var 
fastsatt til et bestemt beløp for treneroppdraget (kr. 30.000), og for 
spilleroppdraget (kr. 90.000). Spiller- og treningsfunksjonene måtte sees i 
sammenheng. Godtgjørelsen kunne ikke sees som «ytelser til dekning av 
utgifter forbundet med noe som kan ansees som en hobbyvirksomhet, men 
dekning av utgifter til alminnelig livsopphold og således med en klar 
lønnsside» (s. 537).  
 
Likedan kan merkes ARD 1991 s. 140. Avtaleforholdet mellom partene 
medførte at vederlaget til sjåfører med egen bil «er ikke en ren pris for 
oppdrag eller bil; det er en samlet lønn knyttet til rettighetene og pliktene i 
arbeidsforholdet. ... Vognmennene har forsåvidt ikke noen annen risiko for 
arbeidsresultatet enn arbeidstagerne ellers. ... dersom en vognmann ikke kan 
skaffes arbeidsoppgaver, med eller uten bil, kan han «permitteres». Han står 
da til disposisjon for kommunen, gjennom kjørekontoret. Så lenge han gjør 
det, men ikke er disponert til arbeid, har han heller ikke krav på noen lønn. 
Vognmennene har forsåvidt en spesiell lønnsrisiko ved manglende arbeid. 
En slik ordning taler imidlertid ikke i seg selv mot å anta at det foreligger 
arbeidstagerforhold» (s. 172).  

 
VI.3 Underordningsforhold, lydighetsplikt og styringsrett  
 Bakgrunnen for denne prinsipielle forskjell, som bl.a. gir seg utslag i 
forskjellig risikofordeling, må søkes i det underordningsforhold som en 
arbeidstaker kommer i overfor arbeidsgiveren som følge av arbeidsforholdet, og 
som innebærer at det tilkommer arbeidsgiver å legge opp den organisatoriske 
ledelse av det arbeid som skal utføres. 
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Illustrerende er Rt. 2007 s. 1458 (dykkerulykke), hvor Høyesterett bl.a. 
viste til at dykkeren «var totalt underlagt selskapets ledelse med hensyn til 
oppdragets utførelse. Han var således underlagt ledelsens instruksjon både 
med hensyn til hva som skulle utføres av arbeid, hvor og når dette skulle 
gjøres, og måten arbeidet skulle utføres på. Han gikk slik sett inn i et 
arbeidsteam som fungerte på linje med et hvilket som helst arbeidslag» 
(avsnitt 37). 27 
 
Likedan må merkes Rt. 1958 s. 1229, hvor Høyesterett bl.a. uttalte at teatret 
hadde «dekning for sine uttrykk når de beskriver forholdet derhen at 
instruktørene «innordnes i teatrets tjeneste for det tidsrom kontrakten 
gjelder». At instruktørene ifølge kontrakt og sedvane inntar en meget sterk 
stilling i forhold til skuespillerne og andre medvirkende - at de for så vidt 
under sin virksomhet på teatret kan sies å opptre på ledelsens vegne - viser 
bl.a. hvor nøye de er knyttet til teatrets virksomhet» (s. 1231). Høyesterett 
sluttet seg også i hovedsak til byrettens begrunnelse, hvor det bl.a. ble uttalt 
at sceneinstruktørene var «underkastet teatrets styringsrett. Det er teatret 
som har det siste ord når det gjelder besettelse av roller, bearbeidelse og 
beskjæring av stykket ... teatret kan foreta endringer i prøvetiden ved å 
bestemme en omlegging av denne for enkelte dager eller tilleggsprøver. 
Teatret har rett til å iverksette kontrollforanstaltninger med hensyn til 
fremmøte til prøvene og må også ha rett til å kontrollere at instruktøren 
oppfyller sine andre gjøremål som instruktør» (s. 1235).  
 
Tilsvarende er Rt. 1985 s. 644, hvor en plateartist ble ansett som 
arbeidstaker. Høyesterett bemerket bl.a. at artisten etter kontrakten skulle 
«medvirke i selskapets plateproduksjon. Selskapet stiller arbeidsplass til 
disposisjon. Det leier studio, skaffer til veie det nødvendige tekniske utstyr, 
holder producer, teknikere og eventuelt musikere for bakgrunnsmusikk, 
samtidig som det står for administrasjonen og omsetningen av det ferdige 
produkt. Artisten møter opp på det sted og til den tid selskapet har bestemt. 
På arbeidsplassen presterer han den sang- eller musikkytelse han etter 
kontrakten har forpliktet seg til, og stiller således sin arbeidskraft til 
disposisjon for selskapet. ... Selskapet avgjør hvor mange ganger 
innspillingen skal gjentas før resultatet godtas, og selskapet har den fulle 
rådighet over det ferdige produkt. Således er det plateselskapet som 
bestemmer om platen skal utgis eller ikke når den er ferdig innspilt» (s. 
646). 
 

                                                 
27 Problematikken knyttet til freelance-journalister og –fotografer er også velkjent, jfr. nedenfor avsnitt VI.8. 
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Se også ARD 1991 s. 140 om sjåfører med egen bil; Arbeidsretten viste til 
at disse var «underlagt kommunens styring og kontroll. Dels er de knyttet til 
kommunens organisasjon og underlagt dens styring og kontroll gjennom 
kjørekontoret, ... Dels er vognmennene i sitt arbeid for kommunen 
underlagt ledelse og kontroll av den stedlige arbeidsledelsen på tilsvarende 
måte som de øvrige arbeidstagere ved den etat der arbeidet utføres» (s. 171-
172).  
 
Videre kan merkes Rt. 1992 s. 534 hvor en håndballspiller ble ansett som 
arbeidstaker. Hun var underlagt idrettsforeningens styrings- og 
instruksjonsmyndighet under trening og under kamper. Ledelsesfunksjonen 
ble utøvet på idrettsforeningens vegne av den til enhver tid engasjerte trener 
(s. 536 og s. 537).  
 
Motsetningsvis kan merkes Rt. 1984 s. 1044, hvor selgere som utførte salg 
under sammenkomster i private hjem («home-parties») ikke ble ansett for 
arbeidstakere. Høyesterett anså det for vesentlig at det for selgerne «ikke 
gjaldt bestemte forutsetninger om hvor mye de skulle selge eller til hvilke 
tider salgsvirksomheten skulle utøves. De sto også fritt med hensyn til når 
og hvor lenge de skulle ta ferie» og den salgspåvirkning som importøren 
drev gjennom ukeaviser og ved at selgernes gruppeledere skulle utarbeide 
ukerapporter ble ikke oppfattet som instrukser. Manglende oppfølging førte 
heller ikke til at noen ble utelukket fra virksomheten. «Selgerne hadde etter 
dette ingen arbeidsplikt i tradisjonell forstand» (s. 1049). 

 
I tillegg til det generelle underordningsforhold er det neppe grunn til også å 

operere med et eget og selvstendig avhengighetskrav; et avhengighetskrav fra 
arbeidstakers side overfor arbeidsgiver synes med andre ord å fremstå som en 
unødvendig komplikasjon.  

 
Til dels gjøres det nok bruk av en formulering som at «et avhengighets- og 
underordningsforhold … er et grunnleggende trekk ved arbeidsavtaler», jfr. 
senest Høyesteretts bemerkning i Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 48). 
Denne uttrykksmåte synes imidlertid først og fremst anvendt som et fremhevende 
og forsterkende uttrykk av det generelle underordningsforhold, og ikke som et 
selvstendig, supplerende og nødvendig element i en definisjon av begrepet 
arbeidsforhold. Bemerkningen fremkommer for øvrig uten noen angivelse av en 
slik ytterligere problematisering.  

 
Tilsvarende uttrykksmåte synes å ha vært lagt til grunn i forarbeidene til 
ferieloven av 14. nov. 1947 nr. 3; her er arbeidstakerbegrepet omtalt slik at 
den person det gjelder etter sine arbeids- og tilsettingsvilkår må stå i et 
avhengig arbeids- eller tjenesteforhold (Ot. prp. nr. 104 (1947) s. 21), og 
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det samme synes å være tilfellet når det i Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) s. 73 
– under beskrivelsen av gjeldende rett – er angitt at arbeidstakerens 
avhengige stilling i forhold til arbeidsgiveren og dennes styringsrett er et 
særtrekk ved arbeidsavtalen.  
 
Avhengighetsaspektet er til dels også fremhevet i teorien, jf. bl.a. Fougner, 
Holo, Sundet og Thorkildsen: Arbeidsmiljøloven - kommentarutgave 
(Universitetsforlaget, 2. utg. 2013) s. 60-61 med videre henvisninger; hvor 
imidlertid avhengighets- og underordningsaspektet synes sett under ett; 
altså som ett og samme moment.  
 
I rettspraksis har Høyesterett, jfr. Rt. 1986 s. 1322 (Norsk Stålpress) vist til 
«at et arbeidsmessig avhengighetsforhold generelt må være forutsetningen 
for at en person skal gå inn under ferielovens bestemmelser og anses som 
arbeidstaker i lovens forstand» (s. 1324). Saken gjaldt imidlertid 
avgrensningen av arbeidstakerbegrepet overfor den ansatte disponent som 
var aksjeselskapets hovedaksjonær, og det refusjonskrav som 
aksjeselskapet gjorde gjeldende overfor Rikstrygdeverket, etter de den 
gang gjeldende regler i ferieloven, i anledning den ekstra ferieuke som 
disponenten hadde rett til etter fylte 60 år. Høyesterett forkastet dette 
refusjonskrav. Det skal også være nevnt at Høyesterett ikke utdypet dette 
avhengighetskrav nærmere. Høyesteretts uttalelse var imidlertid 
unødvendig for resultatet, fordi realiteten i saken var at disponenten som 
hovedaksjonær ble identifisert med aksjeselskapet, og dermed kom i 
samme stilling som andre selvstendige næringsdrivende som ikke var 
berettigede til slik refusjon. – Vel så vesentlig er det imidlertid at 
Høyesterett, spesielt i Rt. 1958 s. 1229 (sceneinstruktører) nok refererer til 
avhengighetssynspunktet i ferielovens forarbeider, men tar avstand fra det, 
for så vidt som Høyesterett uttrykkelig angir at også personer med «en 
meget fri og selvstendig stilling» vil være arbeidstakere «forutsatt at de 
nødvendige kriterier for et arbeidsforhold ellers finnes å foreligge» (s. 
1330). 
 
Endelig bemerkes at noe avhengighetsaspekt overhodet ikke er nevnt i 
omtalen av arbeidstakerbegrepet i Meld. St. 29 (2010-2011) Felles ansvar 
for eit godt og anstendig arbeidsliv, avsnitt 15.7.2, s. 207. 

 
 Arbeidsgivers styringsrett, som bl.a. omfatter den organisatoriske ledelse av 
arbeidet, motsvares av en lydighetsplikt for arbeidstaker.28  
 
                                                 
28 Den løpende instruksjon om gjennomføringen av arbeidsoppgavene kan være lagt til en annen enn arbeidsgiver 
selv, uten at det i seg selv berører avtaleforholdets karakter av å være et arbeidsforhold, jfr. eksempelvis Rt. 2013 
s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 49), hvor denne løpende instruksjon var lagt til de foreldre som mottok avlastning. 
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Lydighetsplikten kan imidlertid være begrenset, uten at denne begrensning i 
seg selv vil være avgjørende for bedømmelsen av om et arbeidsforhold 
foreligger, jfr. Rt. 1958 s. 1229: «Bestemmelsen i kontrakten ... om 
instruktørens rett til å fratre instruksjonen når han ikke finner det 
kunstnerisk forsvarlig å bøye seg for teaterledelsens krav om endringer i 
iscenesettelsen, bør ... ikke ... tillegges vesentlig, enn si utslagsgivende 
betydning. Dels er den anførte bestemmelse i og for seg på ingen måte helt 
ekstraordinær; det kan meget vel tenkes å være behov for tilsvarende 
klausuler i forhold til høyere kvalifiserte fagarbeidere innenfor andre yrker. 
Dels må det ansees på det rene at den nevnte kontraktsbestemmelse ikke 
bare gjelder for ... «freelancere», men også kan påberopes av 
sceneinstruktører med årskontrakt, altså av personer som utvilsomt går inn 
under ferieloven» (s. 1231-1232). 

 
 Ved oppdragsforhold tilkommer det derimot oppdragstaker selv å legge opp 
arbeidet slik at resultatet oppnås. Også her kan imidlertid avtaleforholdet mellom 
partene innebære at den prinsipielle forskjell mellom arbeidsforhold og 
oppdragsforhold utviskes.  
 

I mange arbeidsforhold vil det kunne følge av formålet med avtalen at 
arbeidstakeren må ha en viss frihet til selv å styre sitt arbeid, jfr. bl.a. Rt. 
2013 s. 354 (omsorgsavlaster), hvor Høyesterett bl.a. bemerket (avsnitt 47-
48) at det «var vanskelig å se at [avlasteren] hadde større frihet enn det som 
er typisk for arbeidstakere. Dette fremstår som en naturlig følge av formålet 
med avtalen», og det kunne også ha betydning i hvilken grad avlasteren 
hadde spesialkompetanse.  

 
 Overfor arbeidstakere som har en selvstendig stilling vil arbeidsgivers 
styringsrett i atskillig grad kunne være begrenset, men dette innebærer ikke uten 
videre at avtaleforholdet mister sin karakter av et arbeidsforhold.29  
 

At den som skal utføre arbeidet har en meget selvstendig stilling utelukker 
ikke at et arbeidsforhold foreligger, jfr. således Rt. 1958 s. 1229. Her 
bemerket Høyesterett bl.a., i en sak som gjaldt sceneinstruktører, at det i 
relasjon til ferielovens arbeidstakerbegrep «kan det åpenbart ikke trekkes 
noe skille etter arbeidets art. Også vitenskapelig eller kunstnerisk høyt 
kvalifiserte personer vil ... være å behandle som arbeidstagere, forutsatt at 
de nødvendige kriterier for et arbeidstagerforhold ellers finnes å foreligge. 
Det er imidlertid innlysende at arbeidstagere av denne klasse i 
alminnelighet vil innta en meget fri og selvstendig stilling og ikke sjelden 

                                                 
29 Graden av selvstendighet sett i sammenheng med arbeidets art og de forhold som for øvrig gjør seg gjeldende 
kan imidlertid medføre at avtaleforholdet ikke karakteriseres som et arbeidsforhold, jfr. Rt. 2013 s. 342 
(beredskapshjem, avsnitt 64 flg.). 
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vil være undergitt et minimum av instruksjoner. Undertiden kan dette 
skyldes at arbeidsgiveren likefrem mangler de nødvendige forutsetninger 
for å utforme instruksjoner i detalj, men det kan også henge sammen med at 
arbeidsytelsen i en ganske særlig grad er og må være avhengig av 
arbeidstagerens personlighet og individuelle innstilling. Det er ... dette som 
er forholdet i den foreliggende sak, og jeg kan under disse omstendigheter 
ikke anta at det berøver ankemotpartene deres karakter av arbeidstagere at 
de ifølge sedvane og instruktørkontraktens bestemmelser ... er innrømmet 
en betydelig friere stilling i forhold til arbeidsgiveren (teaterledelsen) enn 
vanlig i ordinære arbeidsforhold»  
(s. 1230).  
 
Likedan kan merkes Rt. 1985 s. 644 (sangartist): «Det er ikke uvanlig i et 
arbeidsleieforhold at arbeidstageren kan innta en meget selvstendig stilling. 
... Heller ikke er det uvanlig at det i arbeidsleieforhold kreves spesielt 
talent, forhåndsarbeid for å kvalifisere seg til arbeidet, forberedelse, øving 
og trening» (s. 646).  
 
Se også Rt. 1994 s. 1064, hvor Høyesterett kom til at det forelå et 
oppdragsforhold, og bl.a. uttalte at konsulentens «faglige kompetanse og 
hans faglige selvstendighet under utførelsen av tjenestene [kan] ikke være 
et tungtveiende argument mot at det foreligger et arbeids- eller 
ansettelsesforhold. Mange arbeidstakere vil ha en slik posisjon i forhold til 
sin arbeidsgiver» (s. 1070). 

 
 På den annen side kan en oppdragsgiver betinge seg rett å gi nærmere 
veiledning og retningslinjer for hvorledes et oppdrag skal utføres, uten at en slik 
adgang berøver forholdets karakter av et oppdragsforhold. 
 

Illustrerende er Rt. 2013 s. 342 (beredskapshjem, avsnitt 51-53), hvor 
Høyesterett ikke fant at det var etablert «et slikt underordningsforhold som 
er typisk i arbeidslivet» gjennom den veiledning og rettledning som var gitt 
for hvordan det krevende oppdraget som beredskapshjem bør utføres og 
kontroll av at fosterbarnet får god omsorg. På enkelte punkter var det nok 
åpnet for «direkte styring», og det hadde også vært gitt «nokså direkte 
ordrer», 30 men uten at det gjennomgående hadde vært tale om «direkte 
styring av den type som er vanlig i ordinære arbeidsforhold». Høyesterett 
bemerket i den anledning at grensen mellom «veiledning og instruksjon kan 
være uskarp», dessuten var beredskapshjemmets oppgave med omsorg for 
barn i eget hjem «av en slik art at den i liten grad lar seg utføre under 

                                                 
30 Det fremgår således av dommens avsnitt 52 at det bl.a. i visse situasjoner kunne gis pålegg om at en frihelg 
måtte utsettes, og gis pålegg om at andre typer oppdrag ikke kunne tas i perioder hvor oppdragstakeren ikke hadde 
barn plassert hos seg; husdyr kunne ikke anskaffes uten oppdragsgivers samtykke, jfr. dommens avsnitt 52. 
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direkte instrukser fra andre», og det «er for øvrig ikke uvanlig at også 
oppdragstakere i atskillig utstrekning kan instrueres av oppdragsgiveren om 
hvordan arbeidet ønskes utført». 
 
Tilsvarende er Rt. 1994 s. 1064, hvor Høyesterett bl.a. bemerket at 
oppdragsgivers administrative og overordnede faglige ledelse av det 
prosjektarbeid som konsulenten deltok i, ikke talte for at et arbeidsforhold 
forelå. «En administrativ og faglig styring må nødvendigvis til når 
selvstendige konsulenter deltar i et prosjektarbeid sammen med andre 
konsulenter og oppdragsgiverens ansatte, og deres innsats skal integreres i 
prosjektarbeidet for øvrig. [Oppdragsgivers] ledelse for så vidt har dreid seg 
om [oppdragsgivers] egen virksomhet, ikke den virksomhet som 
[konsulenten] sto for i [konsulentfirmaets] navn» (s. 1070).  

 
VI.4 Driftsmidler, arbeidsmateriell og andre hjelpemidler, osv 
 Som en konsekvens av at arbeidstaker i utgangspunktet stiller sin arbeidskraft 
til arbeidsgivers disposisjon, og at det tilkommer arbeidsgiver å legge opp den 
organisatoriske ledelse av det arbeid som skal utføres, vil arbeidsgiver i mange 
arbeidsforhold være den som skaffer til veie og vedlikeholder driftsmidler, 
arbeidsmateriell og hjelpemidler for øvrig, sørger for arbeidslokaler m.v.,31 
fastsetter arbeidstiden innen de rammer som følger av arbeidsavtale, tariffavtale 
og lovgivning, herunder bruk av overtidsarbeid, osv. I oppdragsforhold vil det 
derimot i utgangspunktet påhvile oppdragstaker å besørge og bekoste driftsmidler 
m.v., og selv regulere arbeidstiden.  
 

Eksempelvis nevnes Rt. 2013 s. 342 (beredskapshjem), hvor Høyesterett 
bl.a. bemerket (avsnitt 56) at «de helt dominerende innsatsfaktorene er 
[oppdragstakerens] egne, typisk familiens bolig og innbo», selv om det var 
avtalt at inventar og annet utstyr som måtte bli anskaffet av oppdragsgiver 
ville være oppdragsgivers eiendom. 
 
Merkes kan også Rt. 1973 s. 1136 hvor arrangøren ikke ble ansett forpliktet 
til å betale arbeidsgiveravgift og foreta skattetrekk av godtgjørelse til en 
gruppe av musikere som spilte på dansetilstelninger. Høyesterett viste bl.a. 
til at de «instrumenter de betjener er som regel den enkeltes eiendom, ... 
Verdien av instrumentene kan variere, men regelmessig dreier det seg om 
betydelige verdier. ... Fornyelse og vedlikehold bekostes av instrumentets 
eller anleggets eier» (s. 1140). «De enkelte grupper driver sin virksomhet 

                                                 
31 Se f.eks. Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster), hvor Høyesterett påpekte at arbeidet «foregikk i hjemmet til 
familien som mottok avlastning, med hjelpemidler og annet stilt til rådighet av familien. [Avlasteren] fikkfikk 
også dekket utgifter hun hadde i forbindelse med arbeidet» (avsnitt 52). Tilsvarende kan merkes Rt. 1990 s. 903, 
hvor det bl.a. ble lagt vekt på at telefonkonsulentene utførte sitt arbeid «i bedriftens lokaler og med bedriftens 
utstyr». 
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for egen regning i den forstand at de gjennom de utgifter de må dekke til 
instrumentenes anskaffelse og vedlikehold, uniformer, noter, transport osv. 
påvirker det økonomiske nettoresultat for deltakerne» (s. 1141).  
 
Likedan kan merkes Rt. 1984 s. 1044 om selgere som utførte salg under 
sammenkomster i private hjem («home-parties»), hvor Høyesterett bl.a. la 
vekt på «at de måtte dekke alle utgifter ved gjennomføringen av sine salg, 
så som reiseutgifter og utgifter til reklameartikler, porto, trykksaker og 
emballasje» samt demonstrasjonskoffert, og de måtte selv betale 
bensinutgifter (s. 1049).  

 
 I praksis kan det imidlertid følge av avtaleforholdet mellom partene at 
oppdragsgiver skal besørge og bekoste driftsmidler i større eller mindre grad. 
 

Eksempelvis nevnes Rt. 2007 s. 1458 (dykkerulykke), hvor Høyesterett 
bl.a. viste til at dykkeren «holdt en del av dykkerutstyret selv og at han også 
hadde bestilt ytterligere utstyr. I mellomtiden hadde han lånt noe utstyr av 
(en annen). Etter min mening kan det at (dykkeren) skulle holde noe 
dykkerutstyr selv, ikke tillegges avgjørende vekt. Det er ikke uvanlig at 
arbeidstakere holder noe arbeidsutstyr selv» (avsnitt 38). 
 
Merkes kan også Rt. 1994 s. 1064, hvor Høyesterett bl.a. viste til at 
oppdragsgiver ikke hadde noen forpliktelse til å dekke utgifter til driften 
ved konsulentfirmaets virksomhet. Slike utgifter påhvilte konsulentfirmaet 
selv. Oppdragsgiver «dekket utgifter i forbindelse med selve 
prosjektarbeidet, blant annet ved å holde lokaler, datamaskiner og annet 
utstyr. Men dette var utgifter ved [oppdragsgivers] egen virksomhet, 
herunder utgifter ved å integrere [konsulentfirmaets] tjenesteytelse i den 
øvrige prosjektinnsats» (s. 1071). 

 
 Likedan vil oppdragsgiver ha kunnet betinget seg at oppdragstaker skal 
utføre arbeid i oppdragsgivers lokaler, følge oppdragsgivers arbeidstid, osv.  
 

Se f.eks. Rt. 1973 s. 1136, hvor Høyesterett bl.a. viste til at ved «samtaler 
finner partene ut hvilke dager som passer for begge, og de avtalte 
tidspunkter festes så på papiret ... På denne måte avtales sted og spilletid» 
(s. 1140). I Rt. 1994 s. 1064 var forholdet at oppdragsavtalen fastsatte at 
konsulenten skulle være senioringeniør i oppdragsgivers prosjekt, med 
arbeidsplass hos oppdragsgiver og rapportere til oppdragsgivers 
prosjektledelse. I tilknytning til dette fastla avtalen «en normalarbeidsdag 
for konsulenten» (s. 1069).  
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 Tilsvarende kan det i arbeidsforhold være avtalt eller forutsatt at arbeidstaker 
selv skal kunne regulere sin arbeidstid, jfr. f.eks. Rt. 1990 s. 903. 
 

I Rt. 1990 s. 903 var forholdet at to telefonkonsulenter sto fritt til å velge 
når og hvor meget de ville arbeide, men de var sikret arbeid så lenge det var 
oppdrag. Denne fleksible arbeidstidsordning var i seg selv ikke avgjørende 
for at telefonkonsulentene ikke kunne ansees for arbeidstakere. 

 
 Likedan kan det være avtalt eller forutsatt at arbeidstaker skal holde visse 
driftsmidler, jfr. f.eks. ARD 1991 s. 140 og ARD 1968 s. 36. 
 

Jfr. således ARD 1991 s. 140 om sjåfører med egen bil. Arbeidsretten viste 
til, at det forhold «at vognmennene selv eier sine biler, kan nok isolert sett 
tale mot å anta at det foreligger arbeidstagerforhold. Men noen selvstendig 
avgjørende vekt har dette momentet ikke. ... Det karakteristiske for 
tilknytningsforholdet til kommunen er at det ikke er bygget på bilen alene, 
men på kombinasjonen bil/sjåfør, og på personlig basis. Som nevnt ... er 
avtaleverket knyttet til at vognmannen kun eier ett kjøretøy og selv kjører 
dette» (s. 170). Arbeidsretten viste også til at det for sjåførene bl.a. «gjelder 
tilsvarende arbeidstidsregler som for kommunale arbeidstagere, ... og de 
samme regler om ferie og fritid» (s. 172). Likedan kan merkes ARD 1968 s. 
36 om tømmerkjørere med egen hest eller traktor. Arbeidsretten bemerket 
bl.a. at forholdene med hensyn til instruksjonsmyndighet, arbeidstid og 
personlig arbeidsplikt var slik at de reelt sett måtte ansees som 
arbeidstakere. Avtaler med selveiende maskinlag måtte derimot ansees som 
oppdragsforhold på grunn av de kontrakter som ble inngått med lagene, den 
måte lagene drev sin virksomhet på, og den kapitalinnsats virksomheten 
forutsatte (s. 42-43). 

 
VI.5 Kontrolltiltak m.v. 
 I arbeidsforhold vil arbeidsgiver kunne iverksette kontrolltiltak, f.eks. når det 
gjelder overholdelse av arbeidstid, inn- og utpassering av lokaler osv.32 Men også 
i oppdragsforhold vil oppdragsgiver kunne betinge seg adgang til kontroll, f.eks. 
for å sikre at retningslinjer for arbeidets utførelse blir overholdt, at arbeidets 
fremdrift er tilfredsstillende, eller at den arbeidstid som belastes oppdragsgiver er 
reell og effektiv, noe som bl.a. kan være aktuelt hvor oppdraget er basert på at 
oppdragstaker skal godtgjøres etter det arbeidede antall timer. 
 

                                                 
32 Jfr. f.eks. Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 50), kommunen hadde «utøvd en viss kontroll med 
utførelsen av tjenesten» idet avlasteren hadde fylt ut en årsrapport hvor en del spørsmål om utførelsen av tjenesten 
var blitt besvart; en omstendighet som synes å ha vært tillagt noen vekt – men neppe noen vesentlig vekt – i 
retning av at et arbeidsforhold forelå.  
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Jfr. f.eks. Rt. 1994 s. 1064, hvor konsulentens timelister skulle være 
godkjent av oppdragsgiver før oppgjør fant sted. 

 
VI.6 Personlig plikt til å utføre arbeid eller oppdrag  
 Karakteristisk for arbeidsforhold er, som nevnt ovenfor i avsnitt VI.2, at 
arbeidstaker skal stille sin egen arbeidskraft til arbeidsgiverens disposisjon; det er 
således arbeidstakeren selv som skal utføre arbeidet. 
 

Se f.eks. Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 42); det var «ingen tvil 
om at [avlasteren] pliktet å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon, 
og at hun ikke kunne overlate oppgaven til andre for egen regning». Siden 
hun ikke kunne betale medhjelpere til å bistå seg ved gjennomføringen av 
oppdraget, var det et moment som «trekker sterkt i retning av å anse henne 
som arbeidstaker» (avsnitt 43). Tilsvarende er Rt. 2007 s. 1458 
(dykkerulykke, avsnitt 37): «Det må … legges til grunn at det var hans 
personlige arbeidsinnsats han fikk betalt for, og ikke et konkret resultat», og 
ytterligere Rt. 1958 s. 1229: «Instruktørkontraktene må ... ansees å knytte 
seg til instruktørens person, ikke til iscenesettelsen som et arbeidsresultat» 
(s. 1231). Tilsvarende er Rt. 1985 s. 644, hvor en plateartist ble ansett som 
arbeidstaker. Høyesterett bemerket bl.a. at artistens kontraktsforpliktelse 
«er en personlig forpliktelse, slik at artisten ikke kan oppfylle ved å stille en 
annen i sitt sted» (s. 646). Se også ARD 1991 s. 140 om sjåfører med egen 
bil; Arbeidsretten påpekte som karakteristisk for tilknytningsforholdet til 
kommunen at det gjaldt «kombinasjonen sjåfør/bil, og på personlig basis» 
(s. 170). Tilsvarende er ARD 1968 s. 36 om kjørere med egen hest eller 
traktor; Arbeidsretten viste til at «i det alt overveiende antall tilfelle er at 
den kjører som har påtatt seg oppdraget personlig utfører det» (s. 42). 
Videre kan merkes Rt. 1992 s. 534 om en håndballspiller engasjert av en 
idrettsforening for ett år. Håndballspilleren ble ansett for arbeidstaker, bl.a. 
under henvisning til at hun var forpliktet til å stille sin person, sin 
arbeidskraft, til rådighet for trening og for spilling av de kamper hun ble 
uttatt til (s. 536, jfr. s. 537).  

 
 I mangel av særlige holdepunkter kan derfor en arbeidstaker ikke overlate det 
til en annen å utføre arbeidet, hverken helt eller delvis, og arbeidstaker vil heller 
ikke uten videre kunne benytte medhjelpere. I svært mange arbeidsforhold vil 
imidlertid arbeidet måtte utføres av flere arbeidstakere i et mer eller mindre 
integrert samarbeid, og det kan også være avtalt mellom partene at arbeidstakeren 
skal kunne benytte medhjelpere; en fagarbeider vil f.eks. ofte ha bistand av en 
ufaglært medhjelper. Utgifter til medhjelper vil imidlertid i de aller fleste tilfelle 
påhvile arbeidsgiver.  
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 I mange oppdragsforhold vil det imidlertid også være en forutsetning at 
oppdragstaker personlig skal utføre oppdraget,33 men ofte med adgang til å 
benytte medhjelpere; utgangspunktet vil være at utgifter til medhjelpere bekostes 
av oppdragstaker, men annet kan følge av avtaleforholdet mellom partene.   
 

Jfr. således Rt. 2013 s. 342 (beredskapshjem), hvor avtalen fastsatte en 
personlig arbeidsplikt for henne, men hvor beredskapshjemmets 
ivaretakelse av de vanlige familiefunksjonene for et ekstra barn med 
nødvendighet forutsatte at oppdragstakerens egen familie måtte «involveres 
på en måte som gjør at oppdraget – ut over den løpende beredskapen -  ikke 
kan løses bare ved at [hun] stiller sin personlige arbeidskraft til 
disposisjon», og hennes personlige arbeidsforpliktelse hadde derfor 
«begrenset vekt» (avsnitt 47-50). 
 
Se f.eks. Rt. 1994 s. 1064, hvor rammeavtalen ble konkretisert ved 
spesifiserte bestillinger av tjenester, slik at det ble «utpekt én eller flere 
bestemte personer som skulle utføre de bestilte tjenestene, og etter 
rammeavtalen kunne konsulenten ikke erstatte den eller de utpekte med 
andre uten samtykke» fra oppdragsgiver (s. 1069). 

 
Se f.eks. Rt. 1973 s. 1136 hvor Høyesterett bl.a. viste til at «det er akseptert 
at ved forfall for enkelte musikere skaffer gruppen selv en vikar uten at 
arrangøren spørres eller underrettes» (s. 1140). Ved helhetsvurderingen la 
Høyesterett særlig vekt «på gruppenes adgang til selv å sette inn vikarer 
etter behov, det understreker sterkt arrangementets karakter av kjøp av 
musikkprestasjoner, ikke av tjenesteansettelser av de enkelte musikere» (s. 
1141). Videre bemerket Høyesterett, at om «man måtte anse et vikariat som 
en tjenesteansettelse mot lønn er det medlemmene av gruppen, ikke 
[arrangøren] som er arbeidsgiver i relasjon til arbeidsgiveravgiften og 
trekkplikten» (s. 1141). 

 
VI.7 Avtaleforholdets opphør – stabilitet, oppsigelsesfrister, tidsavgrenset 
varighet 
 Arbeidsforhold vil vanligvis bli brakt til opphør ved oppsigelse fra 
arbeidsgivers eller arbeidstakers side, med en oppsigelsesfrist på en måned,34 med 
mindre arbeidsavtalen bare skal gjelde for et bestemt tidsrom eller for et arbeid av 

                                                 
33 Jfr. f.eks. uttalelsen i Rt. 2013 s. 342 (beredskapshjem, avsnitt 49): Det kan «også i oppdragsforhold være 
forutsatt at oppdragstakeren ikke kan overlate oppdraget til andre, eksempelvis ved engasjement av advokater, 
konsulenter og enkeltstående håndverkere». 
34Jfr. arbeidsmiljøloven § 15-3(1). 
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forbigående art, og vilkårene for slik tidsbegrensning foreligger.35 Videre vil en 
oppsigelse fra arbeidsgivers side måtte være saklig.36  
 
 I oppdragsforhold vil det ofte følge av oppdragsforholdet selv at det er 
tidsbegrenset, men oppsigelsesfrist kan være avtalt mellom partene. 
 
 Så vel oppdragsforhold som arbeidsforhold kan være så vel kortvarige og 
tidsavgrensede, som stabile og langvarige: Avhengig av avtaleforholdets karakter 
for øvrig synes det være et moment, som i noen grad trekker i retning av at det er 
et arbeidsforhold som foreligger, om avtaleforholdet er preget av stabilitet – og 
dermed av en viss langvarighet – og om oppsigelsesfrist eller annen opphørsgrunn 
er angitt.37  
 

I Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 55) legger Høyesterett vekt på at 
tilknytningsforholdet hadde en «stabil karakter»; det hadde vedvart 
sammenhengende om lag halvannet år, selv om det hadde vært inngått fire 
kontrakter, med en måneds oppsigelsesfrist; noe som talte for at et 
arbeidsforhold forelå. Tilsvarende er Rt. 2013 s. 342 (beredskapshjem, 
avsnitt 59); relasjonen mellom partene måtte «sies å være temmelig stabil»; 
det hadde vedvart siden 2006, gjeldende kontrakt hadde en løpetid av fem 
år fra 2010, og en måneds oppsigelsesfrist var avtalt. «Selv om også 
oppdragsforhold kan løpe over lang tid, trekker dette momentet … i retning 
av at [hun] må anses som arbeidstaker». 
 
Se f.eks. Rt. 1994 s. 1064, hvor Høyesterett bl.a. viste til at oppdragsgiver 
kunne «når som helst avbestille fortsatte tjenesteytelser uten å gi noen 
særlig avbestillingsgrunn og uten å være bundet av noen oppsigelsesfrist» 
(s. 1069). «Et moment som med atskillig styrke taler mot at det foreligger et 
arbeids- eller ansettelsesforhold, er at rammeavtalen ikke ga 
[konsulentfirmaet] krav på å få konkrete oppdrag eller krav på vederlag når 
oppdrag ikke var bestilt. Om oppdrag skulle gis, og om gitte oppdrag skulle 
fortsettes, var etter rammeavtalen opp til [oppdragsgiver]. --- I disse 

                                                 
35 Jfr. arbeidsmiljøloven § 14-9. 
36 Jfr. arbeidsmiljøloven § 15-7 (1). 
37 Den angitte opphørsgrunn må selvsagt være rettmessig; en opphørsgrunn uten oppsigelsesfrist fordi det ikke 
lenger er bruk for de ytelser som skal presteres, er ikke uproblematisk i forhold til arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om arbeidsforholdets opphør. Det følger av arbeidsmiljølovens preseptoriske karakter, jfr. aml. § 1-
9, at en slik bestemmelse derfor ikke kan tillegges vekt i retning av at et arbeidsforhold ikke foreligger, uten at det 
også vurderes om bestemmelsen er rettmessig. I Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 55) var forholdet bl.a. at 
avtaleforholdet kunne opphøre fordi det ikke lenger var bruk for henne, og Høyesterett bemerket bl.a. denne 
opphørsgrunnen «kunne kanskje tilsi» at stabilitets- og oppsigelsesmomentet «ikke fullt ut er oppfylt» – det må 
imidlertid presiseres at Høyesterett ikke problematiserer rettmessighetsspørsmålet av denne opphørsgrunn, slik at 
uttalelsen neppe kan tas til inntekt for at en slik opphørsgrunn uten videre vil være rettmessig – og Høyesterett 
uttaler deretter at denne avtalte opphørsgrunn «kan også sees som et eksempel på at avlastere i [hennes] situasjon 
er i en utsatt posisjon», og konkluderer med at stabilitets- og oppsigelsesmomentet måtte ansees for å tale for at et 
arbeidsforhold forelå. 
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momenter ligger at [konsulentfirmaet] hadde risiko for at det kom 
bestillinger av oppdrag, og for at gitte bestillinger ble opprettholdt» (s. 
1070-1071).  
 
Jfr. ARD 1991 s. 140 om sjåfører med egen bil; Arbeidsretten viste til at 
«etableringen av tilknytningsforhold i praksis har vært mindre formell», 
men at det «i de meget få tilfeller hvor det har vært vurdert å bringe 
vognmenns arbeidsforhold til opphør, har man i praksis fulgt vanlige 
behandlingsregler innen kommunen for oppsigelsessaker» (s. 172-173).  
 
Motsetningsvis kan merkes Rt. 1984 s. 1044 om selgere som utførte salg 
under sammenkomster i private hjem («home-parties»). Høyesterett tok 
utgangspunkt i «at den tilknytning [selgeren] hadde til [importøren], 
opprinnelig var av meget løs og tilfeldig karakter. Som selger gled hun ... 
inn i systemet, uten at det var tatt noen forhåndskontakt med [importøren]» 
og selgerne kunne i praksis «gå nærmest formløst inn og ut av systemet ... 
Hadde de i flere uker vært inaktive, ble de ... «strøket av listene», men de 
kunne begynne igjen om de ønsket det. Denne form for rekruttering og den 
løse tilknytning taler ... sterkt mot å anse selgerne ... som arbeidstakere med 
de konsekvenser det har etter ferieloven og arbeidsmiljøloven» (s. 1048).38  

 
VI.8 Sideløpende oppdrags- og/eller arbeidsforhold  
 I oppdragsforhold vil en oppdragstaker kunne ha flere oppdrag samtidig, for 
flere oppdragsgivere, uten andre begrensninger enn at oppdragstaker må være i 
stand til å utføre de forskjellige oppdrag forsvarlig.  
 

Se f.eks. Rt. 1973 s. 1136 hvor arrangøren ikke ble ansett forpliktet til å 
betale arbeidsgiveravgift og foreta skattetrekk av godtgjørelse til en gruppe 
av musikere som spilte på dansetilstelninger. Høyesterett viste bl.a. til at 
orkestrene «har regelmessig flere oppdragsgivere» (s. 1140). 

 
 Ytterligere begrensninger kan imidlertid være avtalt, f.eks. av 
konkurransemessige grunner; oppdragsgiver betinger seg f.eks. at oppdragstaker 
ikke skal ta oppdrag fra konkurrerende virksomheter mens oppdraget vedvarer, og 
eventuelt en viss tid etter at oppdraget er avsluttet.  
 
 I arbeidsforhold vil arbeidstakeren måtte sørge for å oppfylle arbeidsavtalen 
ved å stille sin arbeidskraft til arbeidsgivers disposisjon i den avtalte arbeidstid, og 
innrette seg slik at overtidsarbeid kan utføres innen de rammer som følger av 
                                                 
38 Sml. også RG 1989 s. 996 Sør-Østerdal, hvor moseplukkere ikke ble ansett som arbeidstakere i relasjon til 
ferielovens § 1. Moseplukkerne hadde en «fri og uavhengig stilling»; de bestemte selv arbeidstid og tid for ferie, 
det ble ikke ført noen kontroll med deres arbeid, det forelå heller ingen arbeidsinstruks, og inntektene var 
beskjedne.  
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arbeidsforholdet. Utenfor arbeidstiden vil imidlertid arbeidstakeren kunne ha 
andre arbeidsforhold, så lenge den totale arbeidsbyrde ikke blir så stor at den går 
ut over arbeidsprestasjonene i arbeidsforholdet, og det ikke er tale om arbeid for 
konkurrerende virksomheter m.v.39 I noen grad vil ytterligere begrensninger 
kunne avtales. I arbeidsforhold hvor arbeidstakeren arbeider full tid, vil de 
faktiske muligheter for arbeidstakeren til å ha andre arbeidsforhold samtidig ofte 
være nokså begrensede, mens dette vil stille seg annerledes hvor arbeidstakeren 
arbeider i deltidsstilling.  
 
 Ved vurderingen av om partenes avtaleforhold bør karakteriseres som et 
arbeidsforhold eller et oppdragsforhold, går rettspraksis temmelig entydig i 
retning av at det legges vekt på hvorledes partene i praksis har forholdt seg med 
hensyn til om sideløpende oppdrags- og/eller arbeidsforhold har vært utført.40 Den 
rent prinsipielle mulighet for dette synes ikke å være tillagt nevneverdig 
betydning.  
 

Merkes kan således Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 56), hvor 
arbeidet for Oslo kommune hadde vært det mest omfattende, men hadde 
også arbeidet i en annen kommune, og studert; disse forhold ga derfor ikke 
noen sterk støtte for at hun var arbeidstaker, men de kunne heller ikke veie 
særlig tungt i motsatt retning. I Rt. 2013 s. 342 (avlastningshjem, avsnitt 
60) bemerket Høyesterett at standardkontraktens bestemmelse om at hun 
ikke kunne ta annet inntektsgivende arbeid eller andre oppdrag uten 
samtykke, isolert sett kunne indikere at et arbeidsforhold forelå. 
 
Videre kan merkes Rt. 1958 s. 1229, hvor Høyesterett i relasjon til 
ferielovens arbeidstakerbegrep ikke fant det riktig å legge vesentlig vekt på 
«at vedkommende instruktører, i hvert fall teoretisk sett, har hatt anledning 
til samtidig å påta seg andre oppdrag» (s. 1231). Se også ARD 1991 s. 140 
om sjåfører med egen bil; Arbeidsretten bemerket bl.a. at disse «har 
riktignok en viss adgang til å arbeide for andre ... [men det] kan ... ikke 
legges til grunn at vognmennene har hatt oppdrag utenfor kommunen i noe 
omfang av betydning. ... Vognmennene kan ikke som oppdragstagere fritt 
bestemme om eller når de vil utføre arbeid for kommunen eller andre» (s. 
171).  

                                                 
39 Jfr. bl.a. Rt. 1959 s. 900.  
40 For så vidt angår freelance-journalister kan merkes avgjørelsene i NAD 1981-83 Eidsivating og NAD 1984-85 
Eidsivating; i begge tilfelle ble journalisten ikke ansett som arbeidstaker, og for en freelance-fotograf ble dette 
også resultatet, jfr. Eidsivating lagmannsrett 17. juni 1983 i kjæremålssak 67/1983 [«Hinna-saken»]; bl.a. hadde 
fotografen hele tiden hatt sitt eget fotofirma, og hadde ved siden av VG hatt en rekke andre kunder; godtgjørelsen 
fra VG hadde utgjort mindre enn halvparten av brutto årsinntekt, og fotografen holdt selv sitt fotoutstyr. Disse 
spørsmål er nærmere behandlet i Henning Jakhelln: Frilans-fotografer tilknyttet Aftenposten a/s, Dagbladet a/s og 
Verdens Gang a/s (1996); utredningen finnes i fulltekst på 
folk.uio.no/hejakhel/documents/freelance_fotografer_arbeidstakerbegrepet.pdf.  

http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/hejakhel/
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Merkes kan også Rt. 1984 s. 1044 om selgere som utførte salg under 
sammenkomster i private hjem («home-parties»), hvor Høyesterett bl.a. 
bemerket: «At det her ikke kunne selges konkurrerende produkter, var trolig 
av mindre praktisk betydning. For øvrig stod selgerne fritt, også når det 
gjaldt å forhandle konkurrerende varer» (s. 1049).  

 
VI.9 Hvem tilfaller resultatet av de tjenester som ytes 
 I arbeidsforhold vil resultatet av arbeidstakerens arbeid tilfalle arbeidsgiver, 
og tilsvarende gjelder for det resultat som ytes i oppdragsforhold. I så vel arbeids- 
som oppdragsforhold kan imidlertid begrensninger følge av forholdet mellom 
partene; slike begrensninger kan bl.a. følge av åndsverklovgivningen, men 
sådanne begrensninger gir ingen holdepunkter ved vurderingen av om forholdet 
mellom partene må anses som et oppdragsforhold eller et arbeidsforhold.  
 

Jfr. Rt. 1958 s. 1229, hvor Høyesterett la til grunn at kontraktens 
bestemmelse om at «den kunstneriske eiendomsrett til iscenesettelsen 
tilhører instruktøren» ... overhodet ikke hadde noen interesse for 
bedømmelsen av om sceneinstruktørene skulle ansees som arbeidstakere 
eller som selvstendige ervervsdrivende (s. 1232). Tilsvarende er Rt. 1985 s. 
644, hvor en plateartist ble ansett som arbeidstaker. Høyesterett bemerket 
bl.a.: «Jeg kan ... ikke gi plateselskapet rett i at kontraktsforholdet med 
artisten mister sitt preg av arbeidsleie ved at hans ytelser nyter beskyttelse 
etter opphavsrettslovens § 42» (s. 647). 

 
VI.10 Forholdet til reglene om skattetrekk, merverdiavgift og andre 
offentligrettslige regler 
 For avgrensningen mellom arbeidsforhold og oppdragsforhold vil det ikke ha 
noen betydning om det har vært foretatt skattetrekk m.v., og det vil heller ikke 
uten videre være avgjørende om merverdiavgift har vært beregnet, noe som 
henger sammen med at skattetrekk vil måtte foretas også for ytelser som betales 
for arbeid utenfor arbeidsforhold.41 Tilsvarende kan være tilfellet for plikten til å 
erlegge merverdiavgift, og i forhold til andre offentligrettslige regler, så som om 
arbeidsgiveravgift er betalt, om registrering i arbeidstakerregisteret har funnet 
sted, osv.42  

                                                 
41 Jfr. bl.a. Rt. 1995 s. 2018, tillitsvalgt mottok bl.a. lønn m.v. for sitt arbeid for organisasjonen, og påsto at det 
forelå et arbeidsforhold overfor organisasjonen, og at tvist om opphør av arbeidsforholdet derfor skulle behandles 
etter arbeidsmiljølovens prosessuelle regler. Høyesteretts Kjæremålsutvalg fant at saken med rette var avvist 
forsåvidt, og bemerket bl.a., at det forhold at den tillitsvalgte «mottok lønn med de konsekvenser det hadde i 
skatte- og trygderettslige henseender, forutsetter ikke noe arbeidsforhold i tillegg til tillitsvervet» (s. 2021). 
42 De offentligrettslige regler må fortolkes på bakgrunn av de forskjellige formål som bestemmelsene tar sikte på å 
fremme. Illustrerende er således Rt. 1981 s. 872, hvor håndverkere som skulle sette opp ferdighus ble ansett som 
selvstendige næringsdrivende i forhold til sosial- og skattelovgivningen, bl.a. slik at de betalte merverdiavgift og 
arbeidsgiverandel til folketrygden. Dette forhold var imidlertid ikke uten videre avgjørende i forhold til 
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I Rt. 1984 s. 1044 uttalte således Høyesterett bl.a.: «Jeg legger ingen vekt 
på at selgerne og gruppelederne tidligere ble trukket for skatt, at det ble 
betalt arbeidsgiveravgift og at de var innmeldt i trygdekassen. Dette skulle 
også skje utenfor tjenesteforhold for andre enn selvstendig 
næringsdrivende»(s. 1049-1050). Likedan kan merkes uttalelsen i Rt. 1994 
s. 1064: «Heller ikke kan det legges avgjørende vekt på at 
[konsulentfirmaet] var registrert i merverdiavgiftsregisteret og at selskapet 
har fakturert med merverdiavgift. Merverdiavgiftsloven og 
skattelovgivningen opererer ikke med det samme næringsbegrep. --- Det 
samme kan man for så vidt si om registreringen i arbeidsgiverregisteret og 
betalingen av skattetrekk og arbeidsgiveravgift» (s. 1069). 
 
Også ARD 1991 s. 140 kan her merkes: «Det er ikke omtvistet at 
vognmennene er behandlet som «selvstendig næringsdrivende» i forhold til 
offentligrettslige regler ... De offentligrettslige regler bygger på andre 
grensedragningskriterier og på andre formål enn arbeidstvistlovens. Etter 
rettens mening er det ikke grunnlag for å anta at avgrensningen av 
arbeidstakerbegrepet, eller mot en kategori «selvstendig næringsdrivende», 
må være den samme etter ulike regelsett. Retten kan heller ikke se at det på 
noen måte vil komme i strid med offentligrettslige regler at vognmennene 
tariffrettslig sett bedømmes som arbeidstagere», bl.a. i forhold til reglene 
om løyveplikt (s. 173).  
 
Tilsvarende er Rt. 2007 s. 1458 (dykkerulykke), hvor Høyesterett la til 
grunn at de offentligrettslige registrerings-, skatte- og avgiftsordninger ikke 
«alene» kunne være avgjørende for avtaleforholdet mellom dykkeren og 
selskapet: «Det er på det rene at (dykkeren) var registrert som 
enkeltmannsforetak i foretaksregisteret, og at han også var registrert i 
merverdiavgiftsregisteret. Det framgår således av de to fakturaene som han 
hadde utferdiget til selskapet, at han fikk betalt etter antall timer til en 
timepris på 250 kroner eksklusive merverdiavgift, og at han dessuten 
beregnet merverdiavgift. Det ble ikke trukket skatt eller betalt inn 
arbeidsgiveravgift, og arbeidsforholdet var heller ikke registrert i 
arbeidstakerregisteret. Dette er forhold som klart peker i retning av at C 
opptrådte som selvstendig oppdragstaker. At vederlaget formelt sett ble ytt i 
en form som er typisk ved bruk av selvstendig oppdragstaker, kan likevel 
alene ikke være avgjørende for hvordan forholdet mellom C og selskapet 
skal klassifiseres dersom faktum for øvrig viser at det reelt sett forelå et 
ansettelsesforhold» (avsnitt 36). 

                                                                                                                                                           
håndverkslovgivningens bestemmelser om håndverksnæring, hvor også arbeidets karakter og faglige 
selvstendighet måtte bedømmes (s. 874).  
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VI.11 Helhetsvurdering – intet enkelt kriterium ubetinget avgjørende – gruppering 
av de forskjellige omstendigheter – retningslinjer for helhetsvurderingen 
 Bedømmelsen av om et arbeidsforhold eller et oppdragsforhold foreligger vil 
måtte skje ut fra en helhetsvurdering av samtlige omstendigheter i avtaleforholdet, 
fordi intet enkelt av de ovennevnte kriterier i seg selv vil være ubetinget 
avgjørende. Det er også vanskelig å se at noe enkelt kriterium i seg selv er av en 
slik art at dette i sin alminnelighet må tillegges særlig vekt ved den 
helhetsvurdering som må foretas.43  
 

At bedømmelsen vil måtte skje ut fra en helhetsvurdering er kommet klart 
til uttrykk i en lang rekke avgjørelser, jfr. således bl.a. Rt. 1958 s. 1229 (på 
s. 1231), Rt. 1968 s. 725 (på s. 726; «de samlede opplysninger som 
foreligger»), Rt. 1973 s. 1136 (på s. 1141), Rt. 1984 s. 1044 (på s. 1048), 
Rt. 1985 s. 644 (på s. 647), Rt. 1990 s. 903 (på s. 905), ARD 1991 s. 140 
(på s. 170 og s. 173), Rt. 1992 s. 1053 (på s. 1054), Rt. 1993 s. 221 (på s. 
223), Rt. 1994 s. 1064 (på s. 1068-1069), Rt. 2007 s. 1458 (avsnitt 35), Rt. 
2013 s. 342 (beredskapshjem, avsnitt 46) og Rt. 2013 s. 354 
(omsorgsavløser, avsnitt 39). 

 
 Siden det er tale om en helhetsvurdering vil også andre forhold enn de 
ovennevnte momenter måtte tas i betraktning når avtaleforholdet mellom partene 
skal karakteriseres.  
 

Jfr. Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 57): «Helhetsvurderingen skal 
… ikke være en mekanisk anvendelse av momentene, og spørsmålet blir om 
det er andre forhold som tilsier at [hun] likevel ikke er å anse som 
arbeidstaker»; tilsvarende Rt. 2013 s. 342 (beredskapshjem, avsnitt 46), hvor 
Høyesterett «understreker at … også andre forhold kan komme inn med 
atskillig tyngde».  

 
 Andre forhold enn de ovennevnte vil likevel måtte fremstå som vesentlige, 
for å kunne tillegges avgjørende betydning i tilfelle hvor alle ovennevnte 
momenter – eventuelt de mest sentrale av disse momenter – trekker i samme 
retning. Trekker derimot de ovennevnte momenter i betydelig grad i hver sin 
retning, vil det være naturlig at andre forhold tillegges større vekt. 
                                                 
43 En annen sak er at forholdene i den enkelte sak kan ligge slik an, at enkelte av de foreliggende omstendigheter 
kan fremstå som vesentlige ved den konkrete avveining, og derfor blir fremhevet. Eksempelvis ble adgangen til å 
benytte betalte medhjelpere tillagt særlig vekt i Rt. 1973 s. 1136 (på s. 1141). Det fremgår imidlertid av 
premissene at dette forhold ble fremhevet i forbindelse med omtalen av andre omstendigheter i forholdet, som at 
utgiftene til driftsmidler og andre omkostninger påhvilte de utførende musikere, og at disse utgifter medførte 
konsekvenser for musikergruppens samlede og endelige økonomiske resultat. Adgangen til å benytte betalte 
medhjelpere vil derfor ikke uten videre, og slett ikke nødvendigvis, kunne tillegges den samme eller vesentlige 
vekt hvor de foreliggende omstendigheter ligger annerledes an.  
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Jfr. således Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 60): «Når 
omstendighetene rundt avtaleforholdet nærmest entydig trekker i retning av 
at det er tale om en arbeidsavtale, endrer ikke forholdet karakter selv om det 
skaper utfordringer å forene arbeidstakerrettigheter med hensynet til 
brukermedvirkning». – Annerledes lå forholdene an i Rt. 2013 s. 342 
(beredskapshjem, avsnitt 61-62); gjennomgangen av «de tradisjonelle 
kriteriene viser at det er momenter som trekker i begge retninger, og gir … 
ikke grunnlag for en sikker konklusjon»; vurderingen av avtaleforholdet som 
oppdragsforhold «skyldes … særlig at oppdraget etter sin karakter skiller seg 
markert fra ordinære arbeidsforhold», idet «kjernen i oppdraget er å stille til 
rådighet et hjem hvor fosterbarnet så langt som mulig skal være som et 
familiemedlem», noe som «i sine grunntrekk» klart skiller seg fra hva som 
naturlig kan karakteriseres som et arbeidsforhold.44  

 
 Ved helhetsvurderingen synes den relative vektlegning av de forskjellige 
momenter, ved siden av formålsbetraktninger og hensynet til forholdets varighet 
og stabilitet, jfr. nedenfor VI.13 – VI.14, å burde finne sted med utgangspunkt i 
den prinsipielle forskjell som foreligger mellom arbeidsforhold og selvstendige 
oppdragsforhold.45 Med dette utgangspunkt vil de forskjellige momenter kunne 
samles i tre hovedgrupper: momenter knyttet til risikofordeling, instruksjons- og 
styringsrett; momenter knyttet til personlig arbeidsplikt, samt momenter knyttet til 
utstyr og driftsmidler. I den utstrekning det kan angis noe om den relative 
vektlegning av de forskjellige momenter innen disse hovedgrupperinger, og i den 
utstrekning det kan angis noe om den relative vektlegning mellom 
hovedgrupperingene av disse momenter, vil det kunne være mulig å trekke opp 
visse retningslinjer for helhetsvurderingen. 
 
 I oppdragsforhold har oppdragstaker risikoen for at arbeidet fører til et 
resultat, mens denne risiko i arbeidsforhold påhviler arbeidsgiver; arbeidstakeren 
skal stille sin arbeidskraft til arbeidsgiverens disposisjon til avtalt tid og sted, jfr. 
ovenfor VI.2. Arbeidsgivers instruksjons- og styringsrett, arbeidstakerens 
underordningsforhold og lydighetsplikt, med forpliktelse til å følge bl.a. 
arbeidstid, instruksjoner med hensyn til arbeidets utførelse, kontrolltiltak osv. er 
således konsekvenser av at risikoen for at arbeidet fører til et resultat påhviler 
arbeidsgiver. Utgangspunktet i risikofordelingen synes derfor å måtte føre til at 
det bør tillegges vesentlig vekt om arbeidet er organisert slik at den som skal 
utføre arbeidet er underlagt slik instruksjons- og styringsrett. Vektlegningen av 
disse momenter bør derfor gis særlig betydning, og trekke i retning av at det 
foreligger et arbeidsforhold, hvor instruksjons- og styringsretten er vidtgående. 
                                                 
44 Kursiveringen er gjort av Høyesterett. 
45 Se til det følgende også oppsummeringen i Jan Fougner: Arbeidstagerbegrepet i ferieloven, i boken Aktuell 
arbeidsrett (Stein Evju [red.] 1989), s. 82 flg. 
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Disse momenter vil imidlertid måtte tillegges mindre vekt for så vidt, hvis denne 
rett er begrenset, og begrensningene gjelder vesentlige spørsmål i tilknytning til 
arbeidets opplegg. Momenter som innebærer begrensninger i instruksjonsretten 
med hensyn til selve utførelsen av arbeidet synes i denne sammenheng å måtte 
tillegges mindre vekt. Tilsvarende synes det forhold at lønnssystemer kan være 
utformet slik at også arbeidstaker delvis bærer risikoen for arbeidsresultatet, jfr. 
ovenfor VI.2, heller ikke å burde tillegges vesentlig betydning.  
 

Illustrerende er Rt. 2007 s. 1458 (dykkerulykke), hvor Høyesterett synes å ha 
lagt avgjørende vekt på måten som arbeidet ombord hadde vært organisert 
på; dette viste «trekk som vil være typiske ved ordinære tilsettingsforhold», 
så som at dykkeren var «underlagt ledelsens instruksjon både med hensyn til 
hva som skulle utføres av arbeid, hvor og når dette skulle gjøres, og måten 
arbeidet skulle utføres på», han gikk inn i et arbeidsteam osv. (avsnitt 37).  

 
 I tilknytning til ovenstående synes det å burde legges vesentlig vekt på om 
den som har påtatt seg et arbeid har utstrakt anledning til å la andre utføre dette 
for seg, eller selv kan avgjøre i hvilken grad bruk av andres arbeidskraft kan 
anvendes, siden arbeidsforpliktelsen i arbeidsforhold er knyttet til arbeidstakerens 
person; arbeidstakeren skal stille sin personlige arbeidskraft til arbeidsgivers 
disposisjon til avtalt tid og sted, og vil bare i begrenset utstrekning kunne la andre 
utføre arbeidet for seg, jfr. ovenfor VI.6.  
 
 Siden det er karakteristisk for arbeidsforhold at arbeidstakers personlige 
arbeidskraft er undergitt arbeidsgivers instruksjons- og styringsrett, synes det ikke 
å burde tillegges særlig vekt om arbeidstaker i begrenset utstrekning skal bekoste 
eller vedlikeholde utstyr eller driftsmidler forøvrig, jfr. ovenfor VI.4. Særlig 
gjelder dette hvor arbeidstakers omkostninger til utstyr eller driftsmidler er av 
mindre økonomisk omfang, fordi slike momenter ikke i vesentlig grad endrer den 
alminnelige risiko- og utgiftsfordeling i arbeidsforhold. Derimot vil det måtte 
tillegges betydelig vekt, og trekke i retning av oppdragsforhold, hvor den som skal 
utføre arbeidet også skal bekoste og vedlikeholde utstyr og driftsmidler forøvrig 
av betydelig økonomisk omfang, fordi slike momenter i vesentlig grad vil 
medføre at risiko- og utgiftsfordelingen mellom partene blir annerledes enn i 
arbeidsforhold.  
 
 Ved vektlegningen mellom hovedgrupperingene av momentene synes 
utgangspunktet å måtte tas i den personlige arbeidsplikt; en arbeidstaker vil bare i 
begrenset utstrekning kunne la andre utføre arbeidet for seg. Mangler denne 
personlige arbeidsplikt, vil dette være et forhold som må tillegges vesentlig vekt i 
retning av at et arbeidsforhold ikke foreligger. Den hovedgruppering av momenter 
knyttet til personlig arbeidsplikt kan derfor holdes relativt konstant. Dermed kan 
den relative vektlegning knyttes til variasjoner mellom de to øvrige 
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hovedgrupperinger av momenter; instruksjonsrett og risikoforhold, i forhold til 
momenter knyttet til utstyr og driftsmidler ellers som har et betydelig økonomisk 
omfang.  
 
 Har den som skal ha utført arbeidet bare begrenset instruksjonsrett, og skal 
den som skal utføre arbeidet holde driftsmidler og utstyr, vil de to 
hovedgrupperinger av momenter trekke i samme retning og dermed forsterke 
hverandre. I slike tilfelle vil det derfor være en sterk tendens i retning av at det 
ikke foreligger et arbeidsforhold, men et oppdragsforhold. Likedan vil de to 
hovedgrupperinger av momenter trekke i samme retning og forsterke hverandre, 
hvor den som skal ha utført arbeidet har en betydelig instruksjonsrett, og også er 
den som skal holde driftsmidler og utstyr. I slike tilfelle vil det derfor være en 
sterk tendens i retning av at det foreligger et arbeidsforhold, og ikke et 
oppdragsforhold. 
 
 Spørsmålet om den relative vektlegning oppstår derfor særlig hvor de to 
hovedgrupperinger av momenter trekker i hver sin retning. Her synes to 
typesituasjoner å kunne oppstå; dels hvor den som skal ha utført arbeidet har 
begrenset instruksjonsrett, men er den som skal holde driftsmidler og utstyr;46 dels 
hvor den som skal ha utført arbeidet har betydelig instruksjonsrett, mens det er 
den som skal utføre arbeidet som skal holde driftsmidler og utstyr.47 I slike tilfelle 
vil spørsmålet om den relative vektlegning å måtte avgjøres ut fra 
formålsbetraktninger, hvor også forholdets varighet og omfang vil ha betydning. 
De vernehensyn som ligger bak en rekke arbeidsrettslige regler taler for at større 
vekt legges på den hovedgruppe av momenter som her sammenfatningsvis er 
angitt som instruksjonsretten, og som særlig gjør seg gjeldende hvor forholdet 
mellom partene har hatt en viss varighet og omfang, enn på de momenter som 
knytter seg til driftsmidler og utstyr. I forhold til andre regler, f.eks. avgifts- og 
skattelovgivningen, gjør andre hensyn seg gjeldende, og vektlegningen kan derfor 
bli annerledes mellom disse to hovedgrupperinger av momenter. Disse forhold 
søkes nærmere belyst i de følgende avsnitt, VI.12, VI.13 og VI.14.  
 
VI.12 Formålet bak de forskjellige regler som relevant hensyn; 
arbeidstakerbegrepets relativitet 
 Som nevnt i foregående avsnitt vil helhetsvurderingen måtte skje ikke bare ut 
fra en avveining av de forskjellige omstendigheter i forholdet mellom partene, 
men også på basis av det formål som skal fremmes ved de forskjellige regler hvor 
en avgrensning mellom arbeidsforhold og oppdragsforhold har betydning.48 Siden 
disse regler kan ta sikte på nokså forskjellige formål, vil avveiningen kunne falle 

                                                 
46 Forholdet i Rt. 1958 s. 1229 kan her gi en illustrasjon.  
47 Forholdet i ARD 1991 s. 140 kan her gi en illustrasjon.  
48 Jfr. ogsåJan Fougner: Arbeidstagerbegrepet i ferieloven, i boken Aktuell arbeidsrett (Stein Evju [red.] 1989), s. 
82-83. 
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ut noe forskjellig. Arbeidstakerbegrepet vil derfor måtte karakteriseres som et noe 
relativt begrep, jfr. også ovenfor under VI.1.  
 

Arbeidsmiljøloven gir i § 8 nr. 1 en definisjon av begrepet arbeidstaker for så 
vidt gjelder «denne lov».49 Bestemmelsen gir således uttrykk for at begrepet 
arbeidstaker vil ha det samme innhold i forhold til samtlige av lovens 
forskjellige bestemmelser, og skulle etter sin ordlyd medføre at det ved 
helhetsvurderingen ikke kunne legges noen vekt på om det er tale om 
forholdet til lovens bestemmelser om arbeidsmiljø m.v., eller bestemmelsene 
om avtaleforholdet. Legaldefinisjonen er imidlertid så vidt generell, at den 
ikke kan ansees for avgjørende, og de spørsmål som det her gjelder er heller 
ikke nærmere kommentert i lovforarbeidene.50  
 

 I rettspraksis er formålsbetraktninger kommet klart til uttrykk i en rekke 
avgjørelser. 
 

Illustrerende er Rt. 2007 s. 1458 (dykkerulykke); etter å ha redegjort for de 
faktiske omstendigheter trakk Høyesterett den konklusjon (avsnitt 37) at 
dykkeren «måtte etter dette reelt sett sies å ha stått i et slikt forhold til 
selskapet som tilsier et behov for det vern av arbeidsrettslig art som 
arbeidsmiljøloven gir». Tilsvarende kan merkes Rt. 2013 s. 354 
(omsorgsavlaster, avsnitt 60): «Av prinsipielle grunner ville det være 
uakseptabelt å konkludere med at en person ikke er arbeidstaker fordi dette 
etter arbeidsmiljøloven ville gi vedkommende for sterkt vern»; problematikk 
med «brukerstyring og behov for fleksibilitet» må derfor løses innen 
arbeidsmiljølovens rammer. 

 
Formålsbetraktninger kommer også klart frem i Rt. 1958 s. 1229 
(sceneinstruktører) hvor Høyesterett understreket at formålet med ferieloven, 
slik det fremgikk av forarbeidene, var at den «nettopp tok sikte på å få med 
arbeidere i skiftende eller tilfeldige arbeidsforhold, og at den i prinsippet 
også omfatter bistillinger ... Det er ... grunn til å understreke dette, dels fordi 
det vitner om i hvor høy grad man har søkt å få flest mulig med, dels fordi de 
instruktøroppdrag som vår sak gjelder på mange måter frembyr likhet med 
disse løsere arbeidsforhold og med bistillinger. På bakgrunn av en jevnføring 
med disse mener jeg at det i relasjon til ferieloven ikke kan tillegges vesentlig 

                                                 
49 I Rt. 1984 s. 1044 bemerket Høyesterett bl.a. at «begrepet arbeidstaker i de to lover [ferieloven og 
arbeidsmiljøloven] i det vesentlige må antas å ha samme innhold» (s. 1048). Tvistespørsmålene i saken gjaldt krav 
på feriegodtgjørelse og krav på lønn i oppsigelsestid, og refererte seg således til lovgivningens bestemmelser om 
avtaleforholdet. Uttalelsen synes for så vidt å være i samsvar med det som ovenfor er anført. Merkes kan også at 
det i forarbeidene til permitteringslønnsloven av 6. mai 1988 nr. 22 er forutsatt at arbeidstakerbegrepet vil ha det 
samme innhold som i arbeidsmiljøloven, jfr. Ot.prp. 11/1987-88 s. 36.  
50 Jfr. også Fougner, Holo, Sundet og Thorkildsen: Arbeidsmiljøloven - kommentarutgave (Universitetsforlaget, 2. 
utg. 2013) s. 57 med videre henvisninger. 
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vekt at det ... dreier seg om bestemte, tidsbegrensede oppdrag, at lønnen har 
vært fiksert til en rund sum med forfallstid (ifølge kontrakten, men etter det 
opplyste ikke i henhold til praksis) ved oppdragets fullføring, og at 
vedkommende instruktører, i hvert fall teoretisk sett, har hatt anledning til 
samtidig å påta seg andre oppdrag» (s. 1231). Formålet med ferieloven er 
også trukket frem i Rt. 1968 s. 725 (på s. 726).  

 
Formålsbetraktninger legges også uttrykkelig til grunn av Arbeidsretten i 
ARD 1991 s. 140, som gjaldt spørsmålet om avtaler som regulerte vilkårene 
for leiebilsjåfører med eget kjøretøy, inngått mellom Norsk 
Kommuneforbund og Oslo kommune, var tariffavtaler etter arbeidstvistloven 
av 5. mai 1927 nr. 1, § 1 nr. 8. Etter denne bestemmelse må avtaleparten på 
arbeidstakersiden være en fagforening, og en fagforening er i § 1 nr. 3 
definert som en «sammenslutning av arbeidere eller av arbeideres 
foreninger». Det avgjørende spørsmål var derfor om leiebilsjåfører med eget 
kjøretøy kunne karakteriseres som arbeidere, som etter definisjonen i § 1 nr. 
1 er «enhver som mot vederlag utfører arbeid av hvilken som helst art i en 
annens tjeneste». Om det generelle utgangspunkt for avgrensningen av 
arbeidstakerbegrepet bemerket Arbeidsretten: «Avgjørelsen av om det 
foreligger arbeidstagerforhold i lovens forstand må bygges på en helhetlig 
vurdering av ulike momenter, på grunnlag av lovens egen bestemmelse og de 
formål loven skal ivareta» (s. 170).  

 
VI.13  Vektlegningen av de forskjellige formål som ligger bak reglene om de 
ulike deler av et arbeidsforhold – arbeidstakerbegrepets relativitet 
 Den lovgivning som knytter seg til arbeidsforhold tar sikte på å fremme 
nokså forskjellige formål.  
 
 En viktig gruppe er den rekke av bestemmelser som tar sikte på å verne om 
arbeidstakernes liv og deres fysiske og psykiske helse. Dette vernehensyn kommer 
klart til uttrykk i arbeidsmiljølovens § 1-1 a) om at det er en del av lovens formå 
«å sikre et arbeidsmiljø … som gir full trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger». Dette vernehensyn er videreført i arbeidsmiljølovens mange 
bestemmelser om det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljø, og tilsvarende 
bestemmelser i annen lovgivning. Det er også sterke offentlige interesser knyttet 
til denne del av arbeidsmiljølovgivningen, noe som bl.a. ligger bak 
bestemmelsene om det offentlige arbeidstilsyn og den kompetanse arbeidstilsynet 
har til å gripe inn hvor arbeidsmiljøet i en virksomhet ikke er i overensstemmelse 
med lovgivningens krav. De bestemmelser det her er tale om tar sikte på å verne 
arbeidstakerne mot de farer og ulemper som er knyttet til utførelsen av arbeid, og 
bestemmelsene er etter sin natur ufravikelige. Ufravikeligheten innebærer at det 
må utvises tilbakeholdenhet med å legge for stor vekt på hva partene har avtalt, og 
i større grad legge vekt på de faktiske forhold. Ved avgrensningen mellom 
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arbeidsforhold og oppdragsforhold synes det derfor grunn til å legge større vekt på 
den instruksjons- og ledelsesrett som avtaleforholdet mellom partene medfører, og 
det underordningsforhold som følger av dette, samt de øvrige omstendigheter 
omkring arbeidets utførelse, og i mindre grad legge vekt på de avtalebaserte 
ordninger mellom partene, så som den avtalte form for godtgjørelse og 
beregningen av denne, den avtalte risikofordeling knyttet til godtgjørelsen, 
forholdets varighet og fasthet, osv. Denne vektlegning av de forskjellige 
momenter ved avgrensningen av arbeidstakerbegrepet vil også bidra til å 
effektivisere arbeidsmiljølovgivningens bestemmelser om arbeidsmiljøet, og 
dermed rettsvernet for den som skal utføre arbeid, fordi disse bestemmelser 
gjennomgående vil gi et mer omfattende vern enn tilfellet er for de 
arbeidsmiljøbestemmelser som er gjort gjeldende for oppdragstakere.  
 

Avgjørelsen i Rt. 2007 s. 1458 (dykkerulykke) synes i denne sammenheng 
illustrerende; det var i saken spørsmål om sikkerhetsforskriftene for dykking, 
fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven, fikk anvendelse. Det var med 
andre ord nettopp tale om bestemmelser fastsatt for å verne arbeidstakeres liv 
og helse.   

 
 En annen viktig gruppe er de mange bestemmelser som tar sikte på å sikre 
arbeidstakernes rettsstilling i avtaleforholdet overfor arbeidsgiver, basert på det 
utgangspunkt at arbeidstaker gjennomgående vil være den svakere part og derfor 
må være beskyttet av ufravikelig lovgivning. Arbeidsmiljølovens bestemmelser 
om oppsigelsesvern m.v., om arbeidsavtalen, om rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse, om utbetaling av lønn m.v. og om rett til fri fra arbeidet 
er for så vidt typiske,51 og tilsvarende gjelder bestemmelser i annen lovgivning om 
rett til lønn under sykdom,52 rett til ferie og feriegodtgjørelse,53 rett til lønn ved 
permitteringer,54 begrensninger i adgangen til å avtale konkurranseforbud,55 osv. 
Siden slike bestemmelser regulerer deler av avtaleforholdet mellom partene kan 
det ved vektlegningen av de forskjellige momenter ved avgrensningen mellom 
arbeidsforhold og oppdragsforhold, i relasjon til bestemmelser av denne art, være 
grunn til å legge noe større vekt på de øvrige avtalebaserte ordninger mellom 
partene, enn hvor det er tale om de ovennevnte vernebestemmelser om det fysiske 
og psykiske arbeidsmiljø m.v.  
 

Sml. Rt. 1990 s. 903, som gjaldt arbeidstakerbegrepet i relasjon til 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelsesvern. Lagmannsretten la 
bl.a. vekt på «at bedriften har ... betalt feriepenger og sykepenger. Selv om 
betalingen kan være ment som en imøtekommenhet fra bedriftens side, har 

                                                 
51 Jfr. arbeidsmiljølovens kap. 12, 14, 15, 16.   
52 Jfr. folketrygdloven av 28. februar 1997 nr. 19 § 8-15 flg. 
53 Jfr. ferieloven av 29. april 1988 nr. 21.  
54 Jfr.lov om lønnsplikt under permittering av 6. mai 1988 nr. 22.  
55 Jfr. avtaleloven av 31. mai 1918 nr. 4 § 38.  
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det vært egnet til å gi [de to telefonkonsulenter] en oppfatning av å ha 
rettigheter som arbeidstaker». I det videre kjæremål fant Høyesteretts 
kjæremålsutvalg ikke at lagmannsretten hadde trukket inn rettslig 
irrelevante momenter ved tolkningen av arbeidstakerbegrepet. 

 
 Det må likevel presiseres at det er ingen skarp grense mellom de to grupper 
av regler; avgrensningen mellom bestemmelser som tar sikte på å verne om 
arbeidstakernes liv og deres fysiske og psykiske helse, og bestemmelser som skal 
sikre arbeidstakernes rettsstilling i avtaleforholdet overfor arbeidsgiver, er ikke 
skarp. Således står lovgivningens arbeidstidsbestemmelser på mange måter i en 
mellomstilling, og bestemmelser om avtaleforholdet, f.eks. reglene om 
oppsigelsesvern, kan også ha innflytelse på arbeidstakernes psykiske helse.  
 
 I noen grad vil det ved helhetsvurderingen også kunne være grunn til å legge 
vekt på varigheten og stabiliteten i avtaleforholdet; behovet for vern mot at 
avtaleforholdet blir brakt til opphør uten saklig grunn kan således være av 
grunnleggende betydning for den som utfører arbeidet, og gjør seg gjeldende med 
særlig styrke i de mer langvarige og festnede forhold, men i mindre grad ved de 
helt kortvarige og midlertidige forhold.  
 
 Videre gir en viktig gruppe bestemmelser arbeidstakere krav på ytelser fra 
det offentlige, spesielt fra folketrygden, således krav på sykepenger ved egen eller 
barns sykdom,56 og krav på ytelser ved yrkesskade,57 i større utstrekning enn 
tilfellet er for andre grupper trygdede. Arbeidstakerbegrepet må selvsagt avgjøres 
på basis av folketrygdlovens bestemmelser.58 Ved vektlegningen av de forskjellige 
momenter kan det imidlertid være grunn til å se krav på ytelser ved yrkesskade 
som en konsekvens av arbeidsmiljølovgivningens bestemmelser som tar sikte på 
vern om arbeidstakernes liv og helse. Legges dette til grunn, synes det å burde 
legges større vekt på den instruksjons- og ledelsesrett som avtaleforholdet mellom 
partene medfører, og det underordningsforhold som følger av dette, samt de 
øvrige omstendigheter omkring arbeidets utførelse, slik at det i mindre grad legges 
vekt på de avtalebaserte ordninger mellom partene. Når det gjelder krav på 
sykepenger kan det imidlertid være grunn til å legge noe større vekt på de øvrige 
avtalebaserte ordninger mellom partene, idet disse krav kan sees som et ledd i 
reguleringen av arbeidstakernes rettsstilling i avtaleforholdet, og som avledet av 
deres arbeidsavtale med arbeidsgiver. - Vektlegningen av de forskjellige 
momenter ved avgrensningen av arbeidstakerbegrepet i forhold til 
yrkesskadeforsikringsloven59 synes å måtte skje på samme måte som i forhold til 

                                                 
56 Jfr. folketrygdloven av 28. februar 1997 nr. 19 kap. 9.  
57 Jfr. folketrygdloven av 28. februar 1997 nr. 19 kap. 13. 
58 Folketrygdens arbeidstakerbegrep er bl.a. behandlet av Nils Nygaard og Gudrun Holgersen: Trygderett (Bergen 
1994) s. 94 - 136.  
59 Yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 nr. 65 § 2 b). 
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folketrygdlovens regler om yrkesskadetrygd, idet disse regler tar sikte på å ivareta 
de samme formål i forhold til arbeidstakerne.  
 
 Arbeidstvist- og tjenestetvistlovgivningen60 legger grunnlaget for regulering 
gjennom tariffavtaler av lønns- og arbeidsvilkår. Denne lovgivning har bl.a. som 
formål at tariffavtalene skal etablere gjensidig forpliktende reguleringer ved å 
fastsette rammevilkår og dermed trygghet for de avtalte vilkår, med stabilitet for 
tariffpartene og de arbeidsgivere og arbeidstakere som disse avtaler omfatter.61 
Regulering ved tariffavtaler gir således klarere regler for avtaleforholdet på så vel 
det kollektive som på det individuelle plan, og er utformet med særlig henblikk på 
forholdene innen arbeidslivet, enn hvor det skjer en kollektiv regulering ved 
avtaler av annen art.  
 

Siden tariffavtalene tar sikte på å regulere avtaleforholdet mellom partene, 
synes det ved avgrensningen av arbeidstakerbegrepet i denne sammenheng 
å måtte legges atskillig vekt på de avtalebaserte ordninger mellom partene, 
slik at det også må kunne tas hensyn til det som har vært partenes 
intensjoner med og forutsetninger for avtalereguleringen.62  

 
 Endelig må nevnes de bestemmelser i skatte- og avgiftslovgivningen som 
knytter seg til skillet mellom arbeidsforhold og oppdragsforhold, bl.a. når det 
gjelder beregningsgrunnlaget for skatt, arbeidsgiveravgift m.v. Disse regler 
bygger på fiskale hensyn, og er etter sin natur ufravikelige. Avgrensningen av 
arbeidstakerbegrepet vil derfor måtte bygge på de realiteter som følger av hele 
avtaleforholdet mellom partene, og ikke på rent formelle forhold. Den måte som 
partene har innrettet seg på og trukket konsekvenser av – så vel i deres 
mellomværende som overfor det offentlige - kan imidlertid være realiteter som må 
tillegges vekt ved helhetsvurderingen, forutsatt at innrettelse og konsekvenser 
ikke har preg av forsøk på omgåelse, idet det ved avveiningen av de forskjellige 
momenter også vil måtte tas hensyn til partenes behov for å kunne forutberegne 
rettsvirkningene av deres avtaleforhold.  
 
VI.14 Avtaleforholdets stabilitet, varighet og omfang  
 Den noe forskjellige vektlegning ved helhetsbedømmelsen som følger av de 
ovenstående formålsbetraktninger synes bl.a. å være kommet til uttrykk ved 
vurderingen av den betydning som kan tillegges den tilknytning som følger av 
avtaleforholdet med hensyn til stabilitet, varighet og omfang. Denne tilknytning 
vil både i arbeidsforhold og oppdragsforhold kunne være nokså varierende.  
                                                 
60  Arbeidstvistloven av 27. januar 2013 nr. 9 - jfr. tidligere arbeidstvistloven av 5. mai 1927 nr. 1 - og 
tjenestetvistloven av 18. juli 1958 nr. 2. 
61 Se f.eks. Arbeidsrettens uttalelse i ARD 1991 s. 140 (på s. 173).  
62 Jfr. for så vidt Arbeidsrettens uttalelse i ARD 1991 s. 140; det måtte «etter rettens syn også være rom for å legge 
vekt på det som har vært partenes intensjoner med og forutsetninger for avtalereguleringen» i forhold til 
arbeidstvistlovens arbeidstakerbegrep (s. 173). 
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 Isolert sett gir tilknytningsforholdet derfor neppe noe klart kriterium for 
avgrensningen mellom arbeidsforhold og oppdragsforhold. Tilknytningsforholdet 
mellom partene blir likevel i flere avgjørelser nevnt som et moment ved 
helhetsvurderingen; dels slik at dette moment ansees for vesentlig; dels som et 
tilleggsmoment til andre momenter, og dels som et moment som ikke blir tillagt 
betydning. Sees disse avgjørelser i sammenheng, synes imidlertid den forskjellige 
vekt som tilknytningsforholdet blir tillagt å ha sin bakgrunn i de forskjellige 
formål som de enkelte bestemmelser skal fremme. 
 
 I forhold til bestemmelser som tar sikte på å sikre arbeidstakernes liv og helse 
synes tilknytningsforholdets fasthet og varighet ikke å kunne tillegges særlig 
betydning, ganske enkelt fordi dette vernehensyn gjør seg gjeldende allerede fra 
det øyeblikk at en arbeidstaker tiltrer og begynner sitt arbeid. I denne relasjon kan 
det da heller ikke sees at det i rettspraksis er lagt noen vekt å 
tilknytningsforholdets varighet og fasthet. 
 
 I relasjon til bestemmelser som tar sikte på å sikre arbeidstakerens 
rettsstilling i avtaleforholdet overfor arbeidsgiver er tilknytningsforholdets fasthet 
og varighet ansett som et relevant moment, som i premissene til dels er fremhevet 
som vesentlig.  
 

For så vidt gjelder ferielovens bestemmelser kan således merkes Rt. 2013 s. 
352 (omsorgsavlaster, avsnitt 55), hvor tilknytningsforholdet, som hadde 
vedvart sammenhengende gjennom mer enn halvannet år, ble ansett for å ha 
vært av «stabil karakter», og hvor omsorgsavlasteren fikk medhold i sitt 
krav om feriepenger.63  
 
Tilsvarende kan videre merkes Rt. 1968 s. 725, hvor tilknytningsforholdets 
fasthet og varighet, sett i sammenheng med lovens formål, synes å være 
ansett for vesentlig. Saken gjaldt spørsmålet om den som utførte industrielt 
hjemmearbeid måtte ansees som arbeidstaker etter ferielovens regler, og 
dermed være berettiget til feriegodtgjørelse. Høyesterett tok kravet om 
feriegodtgjørelse til følge, og bemerket at det kunne «ikke være tvil om at 
også arbeidsforholdets fasthet og varighet er blant de momenter som må 
komme i betraktning». Ved helhetsbedømmelsen fant Høyesterett at det 
«har dreiet seg om et fast og varig arbeidsforhold av ikke ubetydelig 
omfang, og et regelmessig utført arbeid, og også bedriften må iallfall på et 
forholdsvis tidlig tidspunkt ha blitt klar over dette.» Høyesterett viste videre 

                                                 
63 Mer enn et moment er tilknytningsforholdets fasthet og varighet likevel ikke, jfr. således Rt. 2013 s. 342 
(beredskapshjem, avsnitt 59), hvor tilknytningsforholdet hadde vedvart siden 2006, og den gjeldende kontrakt 
hadde en løpetid på 5 år fra 2010; avtaleforholdet ble imidlertid ansett for et oppdragsforhold, og et krav om 
sykepenger førte derfor ikke frem. 
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til administrativ praksis64 og formålet med ferieloven, og fant at 
hjemmearbeideren «naturlig bør anses som arbeidstaker i relasjon til 
ferielovens bestemmelser». Samtidig bemerket Høyesterett at det ikke var 
nødvendig å ta standpunkt til hvordan forholdet måtte bedømmes etter 
andre lover hvor også arbeidstakerbegrepet ble brukt.(s. 726). Det fremgår 
av lagmannsrettens dom at hjemmearbeideren gjennom «to år har ... 
anvendt en arbeidstid som viser at arbeidet for og inntekten fra 
skofabrikken var en vesentlig del av hennes og familiens levevei» (s. 732). 
Det må også merkes at Høyesterett sluttet seg til tilleggsbemerkningene fra 
den ene lagdommer, som bl.a. påpekte at arbeidets omfang og 
hjemmearbeiderens inntekt medførte at forholdet «blir ... av en noe annen 
karakter enn en tilfeldig virksomhet i ny og ne med litt hjemmearbeide med 
sikte på å skaffe litt ekstrainntekt» (s. 732).  
 

 Også i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelsesvern m.v. 
synes tilknytningsforholdets fasthet og varighet å være tillagt betydning.65  

 
Dette gjelder således Rt. 1990 s. 903, hvor det av lagmannsretten (s. 904) 
bl.a. ble vist til at telefonkonsulenter i et forlag riktignok hadde en fleksibel 
arbeidsordning, men de hadde arbeidet i bedriftens lokaler og med 
bedriftens utstyr. «De har arbeidet relativt lenge, ca. 4 1/2 år, for bedriften, 
slik at det i alle fall for [den ene av telefonkonsulentenes] del i det siste 
halve året i gjennomsnitt tilsvarer tilnærmet vanlig arbeidsuke». Forlagets 
innsigelse om at det ikke kunne legges vekt på arbeidets faktiske omfang og 
eventuelle løfter om fortsatte oppdrag ble ikke tatt til følge av Høyesteretts 
Kjæremålsutvalg. Saken gjaldt arbeidsmiljølovens bestemmelser om 
oppsigelsesvern m.v. – Likedan er varighet og omfang også nevnt i Rt. 
1992 s. 1053 (lønnede timevakter ved krisesenter), og synes også å ha hatt 
betydning for avgrensningen mot hobbypregede aktiviteter, jfr. Rt. 1992 s. 
534 (håndballspiller i idrettsforening).  
 
Ytterligere kan merkes Rt. 1984 s. 1044 («home-parties»), hvor Høyesterett 
fant at selgerne ikke kunne ansees som arbeidstakere i relasjon til ferielov 
og arbeidsmiljølov, og la sterkt vekt på den løse form for rekruttering og 

                                                 
64 Henvisning til administrativ praksis som et moment av betydning for tolkningen av loven er ikke uvanlig i 
rettspraksis. Prinsipielt kan det imidlertid reises spørsmål om forvaltningspraksis bør være relevant som 
rettskildefaktor, jfr. f. eks. Torstein Eckhoff: Rettskildelære (3. utg. 1993) s. 197 med videre henvisninger. Det er 
imidlertid overraskende at Høyesterett bare henviser til den administrative praksis, og ikke omtaler den praksis fra 
de underordnede rettsinstanser som forelå den gang, og som lagmannsretten omtalte. Praksis fra de underordnede 
instanser var riktignok noe vaklende, forsåvidt som feriegodtgjørelse tidligere var tilkjent i dom av Oslo byrett 29. 
jan. 1953 [referert i Meddelelser fra arbeidstilsynet 1955 s. 452], men det forelå også to avgjørelser av 
lagmannsrettene hvor feriegodtgjørelse ikke var tilkjent, jfr. RG 1958 s. 539 Eidsivating og  RG 1967 s. 630 
Frostating.  
65 En antydning i denne retning fremgår av Rt. 2013 s. 354 (omsorgsavlaster, avsnitt 55); kontraktens bestemmelse 
om at avtaleforholdet kunne opphøre «fordi det ikke lenger var bruk for» henne kunne «også sees som et eksempel 
på at avlastere i [hennes] situasjon er i en utsatt posisjon».  
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den løse tilknytning som selgerne hadde overfor importøren (s. 1048). På 
grunn av den alminnelige karakter som forholdet til importøren hadde, 
kunne det ikke tillegges avgjørende vekt at én av selgerne hadde en 
tilknytning til importøren som hadde vært av lengre varighet, og med 
relativt omfattende virksomhet, slik at hun hadde arbeidet for importøren i 
ca. seks år, at salgsvirksomheten var hennes eneste inntektskilde, og at hun i 
en vesentlig del av perioden også var heltidsbeskjeftiget. Videre tilføyde 
Høyesterett at en «sondring etter slike kriterier ville ... by på store praktiske 
problemer» (s. 1050).  
 

 Også i forhold til den regulering av lønns- og arbeidsvilkår som finner sted 
ved tariffavtaler synes tilknytningsforholdets fasthet og varighet å være ansett som 
et vesentlig moment ved helhetsvurderingen.  
 

Jfr. således ARD 1991 s. 140: «Det som her kan sies å være karakteristisk, 
generelt sett, er at vognmennene har arbeidet for kommunen, regelmessig 
og med fast tilknytning - fast også i den forstand at den som har fått stilling 
som vognmann, har fortsatt med dette. I hovedsak har arbeidet vært 
helårlig, med full tids arbeid på linje med andre arbeidstagere i kommunen» 
(s. 171).  
 

 I forhold til de bestemmelser i skatte- og avgiftslovgivningen som knytter seg 
til skillet mellom arbeidsforhold og oppdragsforhold synes imidlertid 
tilknytningsforholdets fasthet og varighet ikke å være ansett for vesentlig.  
 

I Rt. 1994 s. 1064, som gjaldt avgrensningen mellom næringsinntekt og 
arbeidsinntekt i forhold til skattelovgivningen, uttalte således Høyesterett 
bl.a.: «Slik jeg ser det, kan varigheten og omfanget av [konsulentfirmaets] 
tjenesteytelse overfor [oppdragsgiver] ikke anses som tungtveiende 
argument for at det foreligger et arbeidsforhold. Både varigheten og 
omfanget av tjenesteytelsene har sin gode forklaring i prosjektenes og de 
enkelte oppdrags karakter. De prosjekter som [konsulenten] deltok i, gikk 
over lang tid, og [oppdragsgivers] behov for [konsulentens] tjenester var 
åpenbart så stort at det ga [konsulenten] fulltidsbeskjeftigelse. På den annen 
side er det på det rene at [konsulenten] utførte tjenesteytelser på grunnlag 
av en rekke bestillinger, som hver for seg gjaldt for kortere eller lengre 
tidsrom. Og [konsulentfirmaet] hadde ... ikke krav på nye bestillinger fra 
[oppdragsgivers] side. Varighet og omfang er således noe man kan 
konstatere i ettertid, men som ikke fulgte av avtaleforholdet» (s. 1070).  
 

 I relasjon til skatte- og avgiftslovgivningen vil hensynet til partenes 
muligheter for å kunne forutberegne sin rettsstilling tale for at de enkelte oppdrag 
vurderes for seg, selv om utviklingen i ettertid viser at det faktisk kom til å bli et 
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tilknytningsforhold av betydelig varighet og omfang. For så vidt synes forholdet å 
stille seg annerledes i relasjon til de bestemmelser som omhandler avtaleforholdet 
mellom partene, hvor formålet med reglene er å sikre en arbeidstakers rettsstilling 
overfor arbeidsgiver i en faktisk etablert situasjon.  
 
 
VI.15 Helhetsbedømmelse av de enkelte konkrete avtaleforhold; ikke 
helhetsbedømmelse av det system virksomheten gjør bruk av   
 Det følger implisitt av gjennomgåelsen i de ovenstående avsnitt at 
spørsmålet om avtaleforholdets karakter, og eventuelle endringer av dette, vil 
måtte bedømmes i forhold til hver enkelt av de engasjerte personer det gjelder, og 
ut fra en helhetsvurdering av de foreliggende omstendigheter. På bakgrunn av 
arbeidstakerbegrepets preseptoriske karakter vil det neppe kunne legges vekt på 
partenes avtale eller oppfatning om at avtaleforholdet, samlet sett, er et 
oppdragsforhold.  
 
Enn mindre kan det legges vekt på at et foretak har valgt å basere en del av sin 
virksomhet på bruk av eksterne medarbeidere engasjert på oppdragsbasis, slik 
tilfellet er for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo for så vidt gjelder en 
del av undervisnings- og eksamensvirksomheten. Dette systemvalg vil en 
arbeidsgiver kunne treffe ensidig – innen de rammer som følger av arbeidsgivers 
styringsrett.66 Selve valget av system kan derfor neppe tillegges vekt ved 
vurderingen av om et foreliggende avtaleforhold, samlet sett, ligger innenfor de 
begrensninger som følger av det preseptoriske arbeidstakerbegrep.  
 

Merkes må likevel Rt. 1984 s. 1044 («home-parties»), hvor bedriften hadde 
utviklet et salgssystem med et avtaleforhold for selgerne «av meget løs og 
tilfeldig karakter». En anførsel om at dette system ikke kunne anvendes, 
under henvisning til at en selger hadde en langvarig tilknytning med 
heltidsbeskjeftigelse for bedriften, ble forkastet av Høyesterett: «Etter den 
alminnelige karakter som forholdet til bedriften hadde, kan disse momenter 
ikke tillegges avgjørende vekt. En sondring etter slike kriterier ville også i 
dette tilfelle by på store praktiske problemer.»67  
 
Isolert sett kan ovenstående uttalelse fra Høyesterett fremstå som meget 
vidtgående, idet uttalelsen kan forståes slik at selve det etablerte system i seg 
selv måtte være avgjørende, uten hensyn til om det foreliggende tilfelle gikk 
ut over systemets rammer. Uttalelsen kan imidlertid også forståes slik at 
avtaleforholdet i den konkrete sak stadig var av løs og tilfeldig karakter, selv 

                                                 
66 Jfr. for så vidt bl.a. Meld. St. 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv avsnitt 15.7.1, s. 
206, hvor det bl.a. uttales at «verksemder tek i bruk andre tilknytningsformer enn eit vanleg arbeidsforhold, til 
dømes ved å knyte til seg såkalla «sjølvstendige oppdragstakarar». Dette er fullt lovleg». 
67 Kursivert her. 
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i betraktning av de særskilte omstendigheter, og med den uttrykkelige 
henvisning til «dette tilfelle» fremstår denne forståelse som den mest 
nærliggende.  
 
Ovennevnte forståelse av uttalelsen i Rt. 1984 s. 1044 («home-parties») 
forsterkes av den senere avgjørelse i Rt. 2005 s. 826 (tilkallingshjelp), hvor 
en tilsvarende systemanførsel ble forkastet. Bedriften viste til at det i 
arbeidslivet er et behov for å kunne etablere en slik løsere tilknytning 
mellom bedrift og arbeidstaker, ved at bedriften har arbeidstakere som kan 
tilkalles ved behov – som vikar eller ekstrahjelp, men denne anførsel førte 
ikke frem (avsnitt 31): «Bruken av en slik ordning vil, slik jeg ser det, i det 
enkelte tilfelle måtte vurderes i forhold til de grenser for adgangen til 
midlertidige arbeidsavtaler som må anses å følge av § 58A.68 Slik avtalen … 
fungerte, er vi imidlertid klart utenfor lovens rammer.»  
 

 
VII. Kontrastering av problematikken knyttet til sondringen mellom 
oppdragsforhold og arbeidsforhold, med særlig henblikk på undervisning, 
veiledning og sensur, med utgangspunkt i gjennomgåelsen i avsnitt VI om 
arbeidstakerbegrepet i sin alminnelighet. 
 På bakgrunn av det generelle arbeidstakerbegrep, jfr. gjennomgåelsen under 
VI, og de forhold som særlig karakteriserer arbeid som består i veiledning, 
forelesninger m.v., og sensur, jfr. ovenfor III, må det tas standpunkt til om slikt 
arbeid må anses for å bli utført i arbeidsforhold eller oppdragsforhold.  
 

De faktiske forhold for den følgende drøftelse kan sammenfattes slik at det 
er Det juridiske fakultet som beslutter hvorledes det totale 
undervisningstilbud skal være utformet, herunder hvilke fag det skal 
undervises i, til hvilke tidspunkter, i hvilket omfang og på hvilke nivå, og når 
eksamen med tilhørende sensur skal finne sted og avvikles. Det er også Det 
juridiske fakultet som treffer de nødvendige beslutninger, og inngår de 
nødvendige avtaler, for å gjennomføre dette undervisningstilbud. Basert på 
dette utgangspunkt kontaktes personer som kan være aktuelle for å utføre de 
undervisnings- og sensuroppgaver m.v. som det er tale om; gjennomgående 
har disse i denne sammenheng ikke annen kontakt med fakultetet enn det 
som er nødvendig av praktiske grunner – så som drøftelse av faglige 
spørsmål som knytter seg til det å få avviklet disse oppgaver; samtidig som 
disse personer gjennomgående – og parallelt – utfører andre oppdrag eller 
arbeid for andre oppdragsgivere eller arbeidsgivere. Ytterligere er opplegget 
at det er i utgangspunktet er tale om tidsbegrensede oppgaver innenfor det 
enkelte semester. 

                                                 
68 Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 nr. 4, jfr. nå arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 14-9. 
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 Det er et grunnleggende trekk ved avtaleforholdet at det skal presteres en 
nærmere spesifisert ytelse – en tjenesteytelse – så som en forelesningsrekke innen 
et angitt fag og med et bestemt angitt antall timer, og tilsvarende for kurs m.v., 
eller veiledning til en bestemt student med en angitt tidsramme over et tema som 
student og veileder etter hvert presiserer nærmere, eller sensur på et angitt nivå, 
osv. 
 
 Det er også et fremtredende trekk, særlig når det gjelder den undervisning 
som skal presteres, at den vesentligste del av tidsforbruket til denne ytelse – 
forarbeidet, i form av forberedelser av forskjellig slag – og ytterligere i all 
hovedsak utføres annensteds enn i lokaler m.v. som stilles til rådighet av den part 
som skal motta ytelsen (in casu Det juridiske fakultet); i praksis i all hovedsak 
uten noen form for tilretteleggelse, tilsyn e.l. fra denne parts side. Det er således 
helt opp til den som skal utføre undervisningen, selv å legge opp når 
forberedelsene skal finne sted; eksempelvis mer eller mindre samlet før rekken av 
undervisningstimer starter opp, eller i mer eller mindre direkte og umiddelbar 
tilknytning til de enkelte undervisningstimer; eller i en kombinasjon av disse 
opplegg. Selve undervisningen, i møte med studentene i form av forelesninger, 
ledelse av kurs, osv. vil ta vesentlig mindre tid enn forberedelsene; selve 
honorarsystemet bygger for øvrig bygger også på en slik forutsetning. Dertil 
kommer at det er den part som skal prestere den undervisning det er tale om, som 
vil ha risikoen for at de forberedelser som undervisningen krever kan 
gjennomføres innen den normerte tidsramme; tar forberedelsene lenger tid enn 
dette, vil kompensasjon for ytterligere medgått tid ikke kunne kreves av den 
annen part.69  
 

I forbindelse med dette forarbeid vil for øvrig den part som skal prestere 
ytelsen – mot selv å bekoste bistanden – kunne bli bistått av andre; en 
advokat som skal forelese får eksempelvis hjelp av en advokatfullmektig 
som nylig har tatt sin avsluttende eksamen; for så vidt kan det bl.a. være tale 
om å finne frem til og utarbeide sammendrag eller oversikter over nye 
rettsavgjørelser og forskrifter, og det kan være tale om hjelp til utarbeidelse 
av powerpoints, overheads m.v.  

 

                                                 
69 Skulle den som skal gi undervisningen velge å legge opp gjennomgåelsen av et fag på en annen måte enn den 
tradisjonelle – eksempelvis ved å legge opp undervisningen i erstatningsrett ved å trekke inn også forholdet til 
forsikringsmulighetene, og eventuelt velge å benytte forskjellen mellom cross og single liability i 
sjøforsikringsretten som et enkelt og illustrerende eksempel (det skal visstnok forekomme at enkelte personer med 
graden cand. jur., master i rettsvitenskap, etc., ikke alltid er fullt ut fortrolige med denne problematikk og 
distinksjon) – men etter en god del strev med å finne frem til den beste pedagogiske vinkling kommer til at dette 
opplegg kanskje ikke var en god idé allikevel, vil den tid som er gått med til det mislykkede forsøk ikke kunne 
kreves godtgjort av den annen part.  
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 Et fremtredende trekk er det også, at den som skal prestere de ytelser det er 
tale om har, og skal ha, en meget fri stilling overfor den annen part i 
kontraktsforholdet (oppdragsgiver/arbeidsgiver), med derav følgende begrenset 
instruksjonsrett for denne, jfr. også ovenfor VI.3. Det skal også nevnes at arbeidet 
med undervisning, veiledning og sensur er lagt opp slik at den som skal prestere 
ytelser av denne art har en temmelig beskjeden kontakt med andre personer som 
er knyttet til Det juridiske fakultet; det vil gjennomgående være tale om enkelte 
møter med undervisnings- og eksamensansvarlige for å gjennomgå opplegget for, 
og den faglige og praktiske gjennomføring av disse oppgaver, men for øvrig vil 
den enkelte selv stå for gjennomføringen av oppgavene.  

 
Forholdet er således langt løsere organisert, og fremstår også av denne grunn 
som vesensforskjellig, fra det som var tilfellet for sceneinstruktørenes 
vedkommende, jfr. Rt. 1958 s. 1229; sceneinstruktørenes arbeid ble utført i 
et tett og integrert samarbeid med en rekke andre personer på teatret; det 
fremgår av byrettens begrunnelse (s. 1236) «at arbeidet utføres … på teatrets 
arbeidsplass og er knyttet fast sammen med teatrets personale for å 
frembringe det ferdige «produkt». Herav følger at instruktøren må avpasse 
seg etter teatrets virksomhet som enhver annen som er ansatt der».70 
Tilsvarende synes forholdet å ha vært for sangartisten, jfr. Rt. 1985 s. 644, 
hvor ytelsen måtte presteres i et tett samarbeid med andre personer tilknyttet 
plateselskapet. Høyesterett påpekte således at plateselskapet «stiller 
arbeidsplass til disposisjon. Det leier studio, skaffer til veie det nødvendige 
tekniske utstyr, holder producer, teknikere og eventuelt musikere for 
bakgrunnsmusikk, samtidig som det står for administrasjonen og 
omsetningen av det ferdige produkt. Artisten møter opp på det sted og til den 
tid selskapet har bestemt. På arbeidsplassen presterer han den sang eller 
musikkytelse han etter kontrakten har forpliktet seg til ---». Det samme må 
kunne sies om dykkeren, jfr. Rt. 2007 s. 1458 (dykkerulykke); denne var 
«totalt underlagt selskapets ledelse med hensyn til oppdragets utførelse --- 
både med hensyn til hva som skulle utføres --- hvor og når dette skulle 
gjøres, og måten arbeidet skulle utføres på. Han gikk inn i et arbeidsteam 
som fungerte på linje med et hvilket som helst arbeidslag.» 

 
 Det synes også å være et fremtredende trekk ved avtaleforholdet, at den som 
skal prestere de ytelser som det her er tale om, har andre gjøremål – annen stilling 
og/eller andre oppdrag – som sin hovedbeskjeftigelse, slik at det vanligvis er tale 
om arbeid som utføres som sidegjøremål til annen hovedvirksomhet, jfr. også 
ovenfor VI.8.71  
                                                 
70 Kursivert her. 
71 Denne omstendighet er imidlertid ikke uten videre avgjørende i forhold til spørsmålet om et oppdragsforhold 
eller et arbeidsforhold foreligger, fordi det i utgangspunktet intet er i veien for at en person ved siden av sin 
hovedstilling eller hovederverv også har en bistilling, vanligvis en deltidsstilling; og en slik bistilling vil – i seg 
selv – være et selvstendig arbeidsforhold. 
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Også for så vidt fremstår forholdet som vesentlig forskjellig fra det som 
synes å ha vært tilfellet for sceneinstruktørene, jfr. Rt. 1958 s. 1229. Saken 
gjaldt to sceneinstruktører; arbeidet pågikk løpende over atskillige måneder; 
den ene arbeidet fra september 1953 og ut over i 1954, med en samlet 
godtgjørelse av kr. 17.350. Den annen sceneinstruktør arbeidet i 1954, med 
godtgjørelse kr. 9.300; og deres arbeid med sceneinstruksjon synes å ha 
vært fulltidsbeskjeftigelse i den tid hvor arbeidet pågikk. Merkes kan også 
at Høyesterett ikke fant å kunne legge vesentlig vekt på at sceneinstruktøren 
«i hvert fall teoretisk sett» hadde hatt anledning til samtidig å påta seg andre 
oppdrag.72 
 
Tilsvarende synes forholdet å ha vært for den hjemmearbeider det var tale 
om i Rt. 1968 s. 725, hvor «arbeidet for og inntekten fra skofabrikken var 
en vesentlig del av hennes og familiens levevei», og ikke «en tilfeldig 
inntekt i ny og ne med … sikte på å skaffe litt ekstrainntekt». Likedan var 
arbeidet for i alle fall en av telefonkonsulentene tilsvarende «tilnærmet 
vanlig arbeidsuke», jfr. Rt. 1990 s. 903, og i Rt. 1992 s. 534 var 
håndballspillerens «funksjoner … hennes hovedbeskjeftigelse og 
inntektskilde», og ingen «avansert hobbyvirksomhet». I andre avgjørelser er 
det imidlertid uklart om arbeidsoppgavene hadde en slik karakter, jfr. 
eksempelvis Rt. 1985 s. 644 (sangartist). Det skal likevel å være nevnt at 
Høyesterett i Rt. 1984 s. 1044 («home-parties») bl.a. har gitt uttrykk for 
reservasjoner med hensyn til å legge avgjørende vekt på en sondring etter 
kriterier basert på hvordan arbeidssituasjonen for enkelte av selgerne hadde 
artet seg med hensyn til varighet, periodevis heltidsbeskjeftigelse m.v., idet 
en «sondring etter slike kriterier ville ... by på store praktiske problemer» (s. 
1050).  
 

 De forhold som knytter seg til driftsmidler m.v., jfr. ovenfor VI.4 – bl.a. det 
forhold at undervisning vanligvis gis i lokaler som Det juridiske fakultet stiller til 
disposisjon – synes i denne sammenheng både å være et forholdsvis underordnet 
forhold, og et forhold som er lite egnet til å trekke grensen mellom 
oppdragsforhold og arbeidsforhold, bl.a. fordi det så vel i arbeidsforhold som i 
oppdragsforhold kan være avtalt eller forutsatt at ytelse skal presteres på nærmere 
angitt sted. Tilsvarende gjør seg gjeldende for kontrolltiltak, jfr. ovenfor VI.5; 
ved oppdragsforhold vil for øvrig oppdragsgiver i egen interesse kunne betinge 
seg en temmelig vidtgående kontrolladgang. Likedan vil det for mange 
oppdragsforhold være en forutsetning at oppdraget skal utføres av oppdragstaker 
personlig; eksempelvis når det gjelder den advokat som skal kunne opptre som 
klientens prosessfullmektig; heller ikke den personlige arbeidsplikt synes således 
                                                 
72 For dykkeren, jfr. Rt. 2007 s. 1458, må det også ha vært tale om fulltidsbeskjeftigelse, og neppe med adgang til 
andre oppdrag mens dykkeren var ombord på skipet. 



 

Henning Jakhelln - Den arbeidsrettslige stilling for forelesere, timelærere, veiledere, sensorer m fl Skriftserien 2013 

53 

egnet som noe vesentlig eller avgjørende skille mellom oppdragsforhold og 
arbeidsforhold, jfr. ovenfor VI.6.  
 
 De forhold som knytter seg til opphør av kontraktsforholdet, jfr. ovenfor 
VI.7, gir heller ikke gode holdepunkter ved grensedragningen mellom 
oppdragsforhold og arbeidsforhold; for begge forhold gjelder at det vil være 
nærliggende at kontraktsforholdets varighet blir angitt, og at kontraktsforholdet 
uten videre opphører når arbeidet er utført. For undervisning, veiledning og 
sensurarbeid vil det regelmessig være adgang til å avtale dette, uansett om det er 
tale om et oppdragsforhold eller et arbeidsforhold. Skulle avtalen mellom partene 
ikke angi noe om dette, vil også det arbeidsrettslige utgangspunkt være at avtalen 
uten videre opphører, om ikke annet er angitt.73 Dertil kommer at det er 
prinsipielt problematisk å legge for stor vekt på den avtalte regulering av dette 
forhold, i alle fall i retning av at et oppdragsforhold foreligger, fordi 
arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern m.v. er preseptoriske. I den 
utstrekning avtalen angir at kontraktsforholdet ikke skal ansees for å være et 
arbeidsforhold vil det derfor måtte være de reelle forhold – og ikke partenes 
avtale – som vil måtte være avgjørende for om et arbeidsforhold likevel 
foreligger, og ikke et oppdragsforhold. 
 

Ytterligere må tas i betraktning, at skulle partene avtale at deres rettsforhold 
skal anses for et arbeidsforhold, vil partenes avtale ikke være avgjørende i 
forhold til offentligrettslige regler, eksempelvis regler som begrenser bruk av 
tidsbegrensede arbeidsavtaler; skal slike offentligrettslige regler få 
anvendelse, 74 må realiteten være at det er et arbeidsforhold som foreligger. 

 
 De vernehensyn som ligger bak en rekke arbeidsrettslige regler taler for at 
det bør legges større vekt momenter som knytter seg til instruksjonsretten, enn på 
de momenter som knytter seg til driftsmidler og utstyr, jfr. også ovenfor VI.11 
siste avsnitt. Disse vernehensyn synes særlig å gjøre seg gjeldende hvor forholdet 
mellom partene har hatt en viss varighet og omfang, jfr. også ovenfor VI.13, hvor 
det er påpekt at det ved helhetsvurderingen kan være grunn til å legge vekt på 
varigheten og stabiliteten i avtaleforholdet. Behovet for vern mot at 
avtaleforholdet blir brakt til opphør uten saklig grunn, og som kan være av 
grunnleggende betydning for den som utfører arbeidet, gjør seg således gjeldende 
med særlig styrke i de mer langvarige og festnede forhold, men i mindre grad ved 
de helt kortvarige og midlertidige forhold, jfr. også ovenfor avsnitt VI.14 om den 
betydning som rettspraksis generelt synes å ha lagt på avtaleforholdets stabilitet, 
varighet og omfang.  
 

                                                 
73 Jfr. arbeidsmiljølovens § 14-9 (5). 
74 Jfr. nedenfor avsnitt XIII.  
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 På denne bakgrunn synes de her nevnte vernehensyn ikke å kunne ansees 
avgjørende i forhold til spørsmålet om arbeid som utføres i tilknytning til 
undervisning og sensur m.v. er å anse som oppdragsforhold eller arbeidsforhold. 
Det vil uansett være tale om arbeid som skal utføres innen en temmelig kort 
tidshorisont; i løpet av et avgrenset tidsrom innen det enkelte semester, og vernet 
av den part som skal utføre arbeidet mot urettmessig opphør av avtaleforholdet 
fra den annen parts side vil – i vesentlig grad – være det samme. Uberettiget 
heving av en oppdragsavtale vil etter alminnelige kontraktrettslige grunnsetninger 
medføre erstatningsansvar for det økonomiske tap som den annen part er påført. 
Tilsvarende vil erstatning for uberettiget opphør av en tidsbegrenset arbeidsavtale 
kunne kreves på dette grunnlag; for så vidt supplerer det kontraktsfestede 
oppsigelsesvern det lovfestede oppsigelsesvern; ytterligere erstatning vil likevel 
kunne kreves for ikke-økonomisk tap.75 
 
 Sammenfatningsvis etterlater ovenstående gjennomgåelse det 
helhetsinntrykk – som kan spissformuleres i et lite ordspill – at det i hovedsak er 
Det juridiske fakultet som stiller lokaler, utstyr, og administrasjon m.v. til 
disposisjon for de personer som engasjeres til å utføre arbeid med undervisning, 
veiledning og sensur, slik at disse kan få utført det arbeid de er engasjert for, til 
avtalt tid og på avtalt sted; det etterlates med andre ord ikke det helhetsinntrykk at 
det er de engasjerte personer som stiller sin arbeidskraft til disposisjon for Det 
juridiske fakultet.  
 
 Under henvisning til ovenstående må det være berettiget å trekke den 
konklusjon at det er tale om oppdragsforhold, når arbeid utføres av personer 
engasjert ved tidsbegrensede avtaler av Det juridiske fakultet med henblikk på 
undervisning, veiledning, sensur m.v. 
 
 Det synes også å måtte være grunnlag for den bemerkning at denne 
konklusjon fremstår som temmelig klar, selv om det nødvendigvis må tas det 
forbehold, slik den foregående gjennomgåelse viser, at den foreliggende 
rettspraksis ikke er ubetinget utvetydig.  
 

For ordens skyld presiseres at denne konklusjon synes å måtte gjelde så vel i 
forhold til sensurarbeid, og undervisningsarbeid i form av veiledning av 

                                                 
75 Jfr. uttalelsen i Rt. 2012 s. 168 (fotballspillere) avsnitt 51; «midlertidige arbeidsavtaler vil ikke kunne sies opp 
etter arbeidsmiljølovens ordinære oppsigelsesregler så lenge arbeidsavtalen løper, med mindre annet følger av 
avtale. Hvis det er avtalt alminnelig oppsigelsesadgang, må arbeidsmiljøloven § 15-7 om vern mot usaklig 
oppsigelse gjelde», og (avsnitt 79) i så fall utmåles erstatningen etter arbeidsmiljølovens § 15-12 annet ledd.  
    Prosessuelt vil krav i anledning urettmessig opphør av arbeidsavtale følge arbeidsmiljølovens regler, mens krav 
om erstatning i anledning opphør av et oppdragsforhold fullt ut følger tvistelovens vanlige regler. En pretensjon 
om at det foreligger et arbeidsforhold, og ikke et oppdragsforhold, kan imidlertid medføre at domstolen likevel 
kan pådømme saken, jfr. bl.a. Borgarting lagmannsrett 25. nov. 2002 (BL-2002-47) og Tor Kielland i Jakhelln, 
Aune, Kroken og Lenth [red.]: arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven, (Cappelen Damm Akademisk, 
3. utg. 2011) note 2 til § 17-1,s. 1241. 
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studenter m.fl., som i forhold til kursundervisning, oppgavegjennomgåelser, 
ledelse av seminarer osv., og i forhold til forelesninger; enten det er tale om 
en enkelt forelesning, eller en kurs- eller forelesningsrekke à eksempelvis 6 
dobbeltimer, 12 dobbeltimer, osv.  

 
 
VIII. Fornyelse av undervisnings- og sensuroppdrag – særlig om de på hverandre 
følgende fornyelser 
 Det rettslige utgangspunkt er utvilsomt, at når oppdraget er fullført, er 
rettsforholdet mellom partene avsluttet. I mangel av andre holdepunkter vil hver 
av partene stå fritt med hensyn til om det fremstår som hensiktsmessig å inngå 
avtale om et nytt oppdrag. Det kan nok være at den ene eller begge parter har et 
håp eller en forventning om at ny avtale vil bli inngått, men uten særlige 
holdepunkter vil ingen av partene være forpliktet av den annen parts mulige håp, 
forventninger m.v. Tilsvarende gjelder for øvrig for tidsbestemte arbeidsavtaler.76 
 

Det bør være angitt mest mulig presist hva oppdraget går ut på, at oppdraget 
er tidsavgrenset, og at det opphører når undervisningen/sensuren er 
avsluttet;77 det er mulig at det bør overveies om det bør stå noe om at det vil 
bli gitt orientering om mulig nytt oppdrag når oppdraget er avsluttet, jfr. også 
nedenfor.  

 
 I den utstrekning avtale om nytt oppdrag blir inngått – og spesielt i den 
utstrekning det i større eller mindre grad er tale om å utføre arbeid som med 
hensyn til art og innholdsmessig tilsvarer det tidligere oppdrag – vil det hos den 
ene eller begge parter dannes eller forsterkes en forventning om at deres 
avtaleforhold vil kunne ha et lengre siktemål, ut over den tidsramme som direkte 
følger av deres avtale. I den utstrekning det finner sted ytterligere fornyelser, og 
spesielt i den utstrekning hvor fornyelser finner sted uten noe tidsmessig avbrekk 
– eksempelvis det ene semester etter det andre – vil det være naturlig at disse 
forventninger forsterkes. Dette vil i særlig grad gjelde hvor fornyelser har funnet 
sted så hyppig – kanskje endog også gjennom et lengre tidsrom – at fornyelse 
nærmest fremstår som noe som skjer automatisk; den formelle fornyelse vil i så 
fall kunne fremstå som en ren formalitet. 
 
 I den utstrekning det på denne måte måtte ha etablert seg en så vidt sterk 
forventning om at oppdraget vil fornyes for et nytt tidsrom, må det formentlig 
følge av den generelle kontraktrettslige lojalitetsplikt, at den part som ikke lenger 
ønsker å fornye avtalen, meddeler den annen part dette. Det synes vanskelig å 
angi noen bestemt frist for en slik meddelelse; det får være tilstrekkelig å påpeke 
                                                 
76 Jfr. arbeidsmiljølovens § 14-9 (5), se også nedenfor avsnitt XIII.6. 
77 I det avtaleformular som anvendes for oppdrag, jfr. avsnitt IV.1 ovenfor, synes dette forhold å være kommet 
tilstrekkelig klart frem.  
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at slik meddelelse bør gis så snart det er på det rene at avtalen ikke ønskes 
fornyet, men under enhver omstendighet med en frist av en slik lengde at den 
annen part får tid til å innrette seg etter dette.78 Tilsvarende vil det under enhver 
omstendighet måtte gis svar på en forespørsel fra den annen part om fornyelse vil 
finne sted eller ei.  
 
 Det må videre følge av alminnelige kontraktrettslige grunnsetninger at 
unnlatt eller for sent varsel medfører erstatningsansvar.79 
 
 Det må formentlig legges til grunn at en beslutning om ikke-fornyelse fra 
Det juridiske fakultet må bygge på et saklig grunnlag;80 for så vidt synes det 
generelle saklighetskrav i forvaltningsretten å måtte legges til grunn i denne 
sammenheng, og det er neppe tilstrekkelig grunnlag til å hevde at det her er tale 
om en forretningsmessig disposisjon hvor det ikke gjelder noe krav til saklig 
grunn. Sammenhengen med det generelle arbeidsrettslige saklighetskrav trekker i 
samme retning. 

 
Tilsvarende må formentlig forvaltningslovens regler om enkeltvedtak få 
anvendelse; bl.a. med hensyn til saksforberedelse, og å bringe de faktiske 
forhold på det rene gjennom dialog før beslutning om ikke-fornyelse 
treffes.81  
 

 Det materielle saklighetskrav leder over til spørsmålet om oppfølgning og 
tilbakemeldinger til oppdragstakere; evalueringsordninger osv.  

 
Oppfølgning og tilbakemelding er et omfattende tema; her skal bare være 
nevnt at det fremstår som lite hensiktsmessig, dersom det ikke skulle bli gitt 
noen form for oppfølgning og tilbakemelding til den enkelte oppdragstaker; 
dels generelt – som et ledd i å ytterligere å etterprøve om den undervisning, 
sensur osv. som blir gitt vil kunne ytterligere forbedres – men særlig med 
hensyn til tilfelle hvor en oppdragstaker ikke synes å gi en fullgod 
prestasjon, bl.a. slik at vedkommende får anledning til å forbedre sine 
prestasjoner. 
 

 I tilknytning til spørsmålet om tilbakemeldinger m.v. er det mulig at 
følgende antydninger kan være noe å se nærmere på: 
                                                 
78 På grunn av det nære slektskap med arbeidsrettslige forhold må det formentlig kunne hevdes at en minstefrist av 
en måneds lengde vil være tilstrekkelig, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-1 (1); den arbeidsrettslige beregning av denne 
frist – fra den første dag i den påfølgende måned, jfr. aml. § 15-1 (4) – synes imidlertid å være så vidt 
positivrettslig at en analogi neppe vil være naturlig, men slik fristberegning vil i og for seg kunne avtales.  
79 Det er eksempelvis, rent teoretisk, mulig at en oppdragstaker skulle ha sagt nei takk til et oppdrag fra 
Universitetet i Bergen. 
80 Eksempelvis fordi det på grunn av en omlegning av fakultetets bruk av eksterne lærekrefter ikke lenger blir bruk 
for den undervisning vedkommende tidligere har stått for, eventuelt bare i mindre grad. 
81 Forvaltningslovens §§ 16 flg. 



 

Henning Jakhelln - Den arbeidsrettslige stilling for forelesere, timelærere, veiledere, sensorer m fl Skriftserien 2013 

57 

 
Ved semesterets avslutning, eventuelt når oppdraget er avsluttet (kurs, 
forelesninger, veiledning fullført/sensur avsluttet), sender fakultetet (ved 
sensur evt. eksamensleder) en melding til de enkelte oppdragstakere med 
takk for godt samarbeid, og med uttrykk om håp om fortsatt samarbeid i 
neste semester; dersom dette ikke skulle være aktuelt for oppdragstakeren 
bes det om tilbakemelding, av hensyn til planlegningen for neste semester; 
eventuelt gis det oppdragstaker melding om at det ikke vil bli noe oppdrag til 
henne/ham neste semester  
 

 Avslutningsvis bemerkes, at selv om et opprinnelig oppdrag har vært fornyet 
en rekke ganger – eventuelt justert i større eller mindre utstrekning – slik at 
forholdet for så vidt kan være preget av så vel kontinuitet som regularitet, er 
forholdet fortsatt preges av de omstendigheter som er karakteristiske for et 
oppdragsforhold. Det er således stadig tale om en ytelse hvor bl.a. den mest 
tidkrevende del består i forberedelser, arbeidet er utpreget selvstendig, det er 
regelmessig tale om sidegjøremål til annen hovedbeskjeftigelse, osv. Gjentatte 
fornyelser, som samlet sett kan strekke seg over en rekke semestre, medfører 
derfor ikke i seg selv at forholdet går over til å være et arbeidsforhold.  
 
 
IX. Særlig om betydningen av arbeidets omfang og varighet ved bedømmelsen av 
avtaleforholdets karakter 
 Avtaleforholdets karakter av oppdragsforhold karakteriseres, slik det fremgår 
av avsnitt VII ovenfor, bl.a. av at den mest tidkrevende del består i forberedelser, 
arbeidet er utpreget selvstendig, det er regelmessig tale om sidegjøremål til annen 
hovedbeskjeftigelse, osv. Det er en nær innbyrdes sammenheng mellom disse 
karakteristika, og ved endringer med hensyn til ett eller flere av disse forhold vil 
det måtte reises spørsmål om avtaleforholdet fortsatt har karakter av et 
oppdragsforhold, eller om det er et arbeidsforhold som foreligger.82  
 

Det presiseres for ordens skyld at det i det følgende ikke tas standpunkt til 
om det kan være faglig eller pedagogisk heldig eller mindre heldig om 
omfanget av det arbeid som skal utføres blir omfattende, eller strekker seg 
over lengre tid. Det skal også være nevnt at det kan være fint nok at eksterne 
personer er villige til å påta seg arbeid for fakultetet. Den følgende drøftelse 
tar utelukkende sikte på å belyse den rettslige konsekvens det vil kunne ha 
for en endring av avtaleforholdets karakteristikk, om det arbeid som skal 
utføres blir omfattende. 

 
                                                 
82 Prinsipielt er det tenkelig at det kan være tale om en eller flere andre avtaletyper. Spørsmålet synes imidlertid 
først og fremst ha betydning i praksis når det gjelder alternativene oppdragsforhold og arbeidsforhold. Den 
følgende drøftelse er derfor begrenset til disse to alternativer.   
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 I praksis synes dette spørsmål særlig å ville oppstå hvor omfanget av det 
arbeid som knytter seg til ett eller flere oppdrag blir omfattende, og spesielt om 
det også blir langvarig. Det kan eksempelvis være at den enkelte som engasjeres 
påtar seg ikke bare å lede flere kurs, men dertil kanskje også veiledning av flere 
studenter, og dertil muligens også sensur i betydelig omfang.  
 

Dette vil kunne være en situasjon som blir etablert i ett enkelt semester. Det 
kan imidlertid også være at det finner sted en utvikling over tid, slik at det 
omfattende arbeid etter hvert blir en situasjon som har festnet seg, og som 
etter hvert fremstår som den regelmessige situasjon for den det gjelder. 

 
 I en slik situasjon vil kontakten mellom den enkelte engasjerte og fakultetets 
ansatte kunne endre karakter i større eller mindre grad; fra den mer sporadiske og 
begrensede kontakt som finner sted i tilknytning til en enkelt og spesifisert angitt 
undervisningsoppgave, så som en forelesningsrekke, ledelse av ett kurs, ett 
seminar osv., til den mer løpende kontakt og møtevirksomhet som det 
nødvendigvis må bli tale om når flere undervisningsoppgaver skal utføres av den 
enkelte. De må alle innpasses i fakultetets totale undervisningsopplegg og -tilbud, 
og graden av integrasjon for den enkelte nødvendigvis måtte øke med omfanget 
og varigheten av den undervisning m.v. det er tale om.  
 
 Særlig utpreget kan situasjonen vise seg å bli i tilfelle hvor enkelte engasjerte 
er imøtekommende – kanskje endog svært ivrige eller til og med pågående – og 
nærmest påtar seg alt som det kan være tale om fra fakultetets side. Forholdet kan 
da i realiteten utvikle seg slik at fakultetet mer eller mindre kan innstille seg på at 
den eller de personer det gjelder, vil påta seg det som de blir spurt om. I så fall 
tenderer de faktiske forhold i betydelig grad i retning av at det er vedkommende 
som stiller sin arbeidskraft til fakultetets rådighet, og vil utføre – i realiteten mer 
eller mindre uspesifisert – de oppgaver hun eller han blir bedt om å gjøre. Som 
nevnt vil det dessuten kunne foreligge en større grad av integrert arbeidssituasjon 
når det blir så mange oppgaver som skal utføres, enn tilfellet vil være ved 
enkeltstående kurs, forelesninger m.v.; det vil også kunne være at forholdet ikke 
lenger har preg av å være sidegjøremål i forhold til annen hovedbeskjeftigelse. I 
slike tilfelle vil forholdet etter hvert kunne miste sin karakter av å være et 
avtaleforhold begrenset til en eller flere spesifikt angitte oppgaver, og mer få preg 
av å være et avtaleforhold hvor de oppgaver vil bli utført som fakultetet ønsker å 
få gjort.  
 

Det er eksempelvis en vesentlig forskjell mellom et oppdrag som består i 
undervisning i et spesifikt angitt fag og et spesifisert antall timer, så som 
undervisning 8 dobbelttimer i vedkommende fag, og et oppdrag som består i 
undervisning 40 timer i ett eller flere av de fag som hører inn under 
fakultetet, etter fakultetets nærmere bestemmelse før og under et semester; 
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eventuelt om det skulle bli inngått en rammeavtale for slik undervisning, 
med nærmere presisering – kanskje i et eget avtaledokument – etter hvert 
som det avklarer seg hvor og når fakultetet ønsker at undervisningen skal 
finne sted, og i hvilket fag. 

 
 I tilfelle av sistnevnte art kan det være grunn til å vurdere forholdet slik at 
det i realiteten er et arbeidsforhold som foreligger, og det vil i så fall ikke være 
avgjørende om det for hver enkelt oppgave – hver forelesningsrekke, hvert kurs, 
hver sensuroppgave osv. – skulle være opprettet en avtale som formelt angir 
karakteren av hvert enkelt forhold som et oppdragsforhold.  
 

Fremstillingen ovenfor tar særlig sikte på undervisningsoppgaver i form av 
forelesninger, kurs- og seminarvirksomhet m.v. I utgangspunktet stiller 
forholdet seg tilsvarende i forhold til andre undervisningsformer – 
eksempelvis veiledning av studenter som skriver masteroppgave, hvor det 
imidlertid i noen grad kan være et visst moment om slik veiledning etter 
hvert finner sted i større utstrekning i lokaler som fakultetet stiller til 
disposisjon – og det samme gjelder sensurarbeid m.v. I forhold til slike 
undervisningsoppgaver og sensurarbeid vil vurderingen likevel kunne bli noe 
mer nyansert, fordi det nok skal noe mer til før det kan sies å foreligge en 
generell og integrert arbeidssituasjon i slike tilfelle, enn når det gjelder 
undervisningsoppgaver som forelesninger, kurs- og seminarvirksomhet m.v. 

 
 For ordens skyld presiseres at de forskjellige typer oppdrag må sees i 
sammenheng, altså så vel undervisning, herunder veiledning, som sensurarbeid. 
Karakteren av avtaleforholdet for den enkelte må vurderes ut fra en 
helhetsbedømmelse av forholdets varighet og de samlede oppgaver som den 
enkelte engasjerte person skal utføre.  
 
 Det kan i den forbindelse være grunn til å fremheve, at arbeidets omfang i 
seg selv nok er en omstendighet av betydning, men omfanget vil ikke uten videre 
kunne være avgjørende, bl.a. fordi et enkeltstående, tidsavgrenset og spesifisert 
oppdrag kan kreve en meget betydelig arbeidsinnsats. Det kan derfor ikke uten 
videre legges til grunn at avgrensningen mellom oppdragsforhold og 
arbeidsforhold kan avgjøres ut fra en vurdering av om arbeidsinnsatsen i omfang 
vil være større eller mindre enn en viss prosentandel av en full stilling.83 Dessuten 
vil avgrensningen neppe være skarp mellom de tilfelle hvor det foreligger mer 
enn ett, to eller noen få spesifiserte undervisnings- og/eller eksamensoppdrag, og 
de tilfelle hvor de foreliggende oppdrag og omstendighetene for øvrig – samlet 
sett – innebærer at det må være et arbeidsforhold som foreligger.   
 

                                                 
83 37,5 %-grensen etter tjenestemannslovens forskrift vil derfor ikke uten videre være avgjørende. 
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X. Sammenfatning, og forsøk på antydning om mulig retningslinje ved 
praktisering av undervisning m.v. på oppdragsbasis 
 Som det fremgår av ovenstående avsnitt VI – IX vil undervisning, veiledning 
og sensur kunne finne sted på oppdragsbasis, forutsatt at den som påtar seg 
oppgaver av denne art har en tilstrekkelig selvstendig stilling i forhold til 
fakultetet som oppdragsgiver. 
 
 Det synes også å måtte kunne legges til grunn, at når det gjelder 
undervisning i form av veiledning, og når det gjelder sensur, vil utgangspunktet 
måtte være at fakultetet må kunne basere seg på at dette er oppgaver som kan 
utføres på oppdragsbasis; i forhold til det arbeid som er knyttet til utførelsen av 
slike oppgaver vil den som har påtatt seg oppgavene vanligvis ha den nødvendige 
selvstendighet i forhold til fakultetet som oppdragsgiver.  
 
 Forholdene synes imidlertid i praksis å kunne være nokså forskjellig, 
ettersom det er tale om forelesninger, kursundervisning osv., og når det er tale om 
veiledning og sensur. 
 
 Når det gjelder veiledning og sensur må det vel, rent prinsipielt, tas et visst 
forbehold, dersom veiledning og sensur skulle utføres av den enkelte i et særdeles 
stort omfang. Så lenge slike oppgaver utføres av vedkommende selv, for egen 
regning og risiko når det gjelder tidsforbruket, i egne lokaler eller i alle fall i 
lokaler som det ikke er fakultetet som disponerer, og til tider som vedkommende 
selv bestemmer ut fra det som vedkommende finner mest hensiktsmessig, synes 
imidlertid forholdene i praksis å innebære at det neppe kan fastsettes 
nevneverdige begrensninger på dette grunnlag; selv meget omfattende oppgaver 
av denne art må kunne utføres av den enkelte på oppdragsbasis. Formentlig vil 
det – lenge før et slikt omfang skulle være blitt aktuelt – måtte legges til grunn 
begrensninger på et ganske annet grunnlag, idet fakultetet nødvendigvis vil måtte 
praktisere den begrensning at oppgavene skal utføres forsvarlig; både av hensyn 
til fakultetet selv, men ikke minst av hensyn til studentene.  
 
 Vesentlig vanskeligere synes spørsmålet å stille seg i forhold til undervisning 
i form av forelesninger, ledelse av kurs osv., fordi det her er tale om oppgaver 
som nødvendigvis vil være vesentlig mer integrert i fakultetets egen virksomhet, 
enn hvor det er tale om veiledning og sensur m.v., og av denne grunn vil 
grensedragningen mellom oppdragsforhold og arbeidsforhold kunne bli vanskelig 
å trekke i praksis – og særlig om vedkommende også skulle stelle med veiledning 
og sensur i tillegg.  
 
 Det må understrekes at det følgende er forsøk på refleksjoner over et tema. 
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 En mulig tilnærming til problematikken kan være å forsøke å angi et 
maksimum – av praktiske grunner et maksimum i beregnede antall timer – for 
hvor mye undervisning fakultetet kan gi en enkelt person i oppdrag å besørge. En 
tilnærming av denne art innebærer betydelige farer for en rekke feilskjær, og 
allerede utgangspunktet er vanskelig; hvor mye undervisningsarbeid kan en 
enkelt person pålegges å besørge; i eller utenfor arbeidsforhold; og skal det i så 
fall legges opp til det høyest mulige timetall, eller bør det tas sikte på et lavere 
timetall, og i tilfelle hvilket.  
 

Problematikken kan konkretiseres ved et par enkle regnestykker.  
 
Dersom det tas utgangspunkt i den totale arbeidsbelastning for en person i 
fulltids stilling, så som en førsteamanuensis, vil denne person på årsbasis ha 
en arbeidsplikt på 1.695 timer.84  
 
Pr. semester vil denne person ha en arbeidsplikt på 332,5 timer undervisning, 
hvortil kommer 70 timer sensurarbeid, og 47,5 % forskningsplikt, samt 5 % 
administrasjon.  
 
En arbeidsplikt på 332,5 timer undervisning tilsvarer om lag  
4 kurs/forelesninger á 8 dobbelttimer; altså 16 undervisningstimer pr. kurs, 
som omregnet (forberedelsesfaktor 4,43)85 gir om lag [16x5] 320 timer.  
 
Et regnestykke basert på en person med 37,5 % arbeidsplikt i forhold til full 
stilling,86 vil gi noenlunde det samme resultat; en arbeidsplikt på 318 timer. 
 
Det må kunne konstateres at 4 slike kurs utgjør temmelig mye undervisning. 
 

 Legges det opp til en oppdragsbasert undervisningsplikt av et omfang av 
denne størrelsesorden, vil det i praksis kunne reises spørsmål om det her i 
realiteten foreligger et arbeidsforhold; i tilknytning til denne spørsmålsstilling vil 
det ytterligere kunne bli reist spørsmål om fakultetet forsøker på en systematisk 
og bevisst omgåelse av det prinsipp at faste arbeidsoppgaver ikke skal løses ved 
bruk av midlertidige ansettelser, jfr. nedenfor avsnitt XIII. Det tør derfor 
fremheves, at en lojal og saklig begrunnet bruk av oppdrag vil være rettmessig, 
forutsatt at de enkelte oppdrag klart holdes innenfor de rammer som må legges til 
grunn, når det gjelder omfanget av den undervisning m.v. som den enkelte 
oppdragstaker skal utføre.  
                                                 
84 Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken, vedtatt av fakultetsrådet ved Det 
juridiske fakultet 13. desember 1994 med senere korrigeringer, avsnitt 3: Undervisnings- og eksamensplikt; 
timetallet er angitt i klokketimer, for professorer og førsteamanuenser gjelder noe redusert arbeidsplikt, gradert fra 
60 til 70 år. 
85 Avsnitt 3.3 i ovennevnte regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken. 
86 Det vil i så fall bygges på en analogi fra forskriftene til tjenestemannsloven, jfr. nedenfor avsnitt XII.2.  
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 På denne bakgrunn synes det å ville være det mest hensiktsmessige at et 
system som baserer seg på oppdragsbasert undervisning utformes og praktiseres, 
med god margin, slik at de reelle forhold tilsvarer det formelle avtaleforhold, 
spesielt med henblikk på at oppdragstakers selvstendige stilling ikke undergraves, 
jfr. ovenfor avsnitt IX.  
 
 Med dette utgangspunkt, og med spesifisert angivelse av fag, omfang og 
tidsrom for øvrig, må det kunne legges til grunn at det vil være rettslig holdbart at 
undervisning med et omfang av eksempelvis 8 eller 12 dobbelttimer utføres på 
oppdragsbasis. Formentlig vil det også være holdbart om det er tale om to kurs á 
8 timer, og noen eksakt grense lar seg under enhver omstendighet neppe oppstille. 
Ledetråden synes likevel å være den, at dess mer omfanget av undervisningen 
økes, dess mer usikkert blir det om undervisningen kan utføres på oppdragsbasis. 
 
 De ovenstående drøftelser har i hovedsak tatt sikte på undervisning m.v. som 
finner sted i løpet av ett semester. I og for seg er det imidlertid neppe noe i veien 
for at et undervisningsoppdrag strekker seg over mer enn ett semester; selvsagt 
forutsatt at undervisningen faglige omfang og omfang pr. semester er tilstrekkelig 
avgrenset.  
 

Det vil eksempelvis kunne tenkes, for å styrke undervisningen i et fag – 
kanskje mens stipendiater eller andre kvalifiserer seg til fast ansettelse i faget 
– at det inngås en oppdragsavtale med plikt til å gi undervisning over 2, 3 
eller 4 år. 

 
 
 

ANNEN HOVEDDEL 
 

Særlig om undervisning m.v. basert på midlertidige arbeidsavtaler; 
det forutsettes at undervisning blir gitt i henhold til et arbeidsforhold 

 
XI. Universitetslovens bestemmelser av arbeidsrettslig og tjenestemannsrettslig 
art, herunder universitetslovens bestemmelser om åremålsansettelse 
XI.1 Universitetslovens generelle arbeidsrettslige og tjenestemannsrettslige 
utgangspunkt  
 Det er universitetslovens generelle arbeidsrettslige og tjenestemanns-rettslige 
utgangspunkt at den bare tar sikte på å gi enkelte regler om rettsforholdet mellom 
institusjonen som arbeidsgiver og de ansatte ved institusjonen. Noen uttømmende 
regulering av de ansattes arbeidsforhold tar universitetsloven altså ikke sikte på. 
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Bestemmelsene i universitetslovens kapittel 6 om ansettelse må sees på denne 
bakgrunn.87  
 
 Det er i universitetslovens § 6-1 uttrykkelig fastsatt at «de alminnelige regler 
i arbeidsmiljøloven88 og lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m., 
med de særregler som følger av denne lov» gjelder ved ansettelser m.m. når det 
gjelder institusjoner som omfattes av loven; således bl.a. Universitetet i Oslo.  
 
 Det vil i det følgende blir redegjort for at bestemmelsene i universitetslovens 
kapittel 6 – herunder § 6-4 om åremål – ikke er til hinder for at noen kan ansettes 
for å undervise i ett eller flere fag i et nærmere angitt antall undervisningstimer.  
 

Dette må legges til grunn uansett om det er tale om kursundervisning, 
forelesninger eller annen form for undervisning, fordi slik tidsbegrenset 
ansettelse ikke vil kunne ansees som en åremålsansettelse i forhold til denne 
bestemmelse. 

 
XI.2 Oversikt over bestemmelsene i universitetslovens kapittel 6 om ansettelse
 For sammenhengens skyld kan det være hensiktsmessig å gi en kort oversikt 
over bestemmelsene i universitetslovens kapittel 6. 
 
 I universitetslovens § 6-2 er gitt regler om likestilling mellom kjønnene, og i 
§ 6-3 er gitt regler om utlysning av og ansettelse i undervisnings- og 
forskerstillinger, og enkelte saksbehandlingsregler i den anledning, således om 
ansettelsesmyndighet (§ 6-3 (1) og § 6-3 (5)), utlysning av stillinger (§ 6-3 (2)), 
og om innstillinger fra en sakkyndig bedømmelse (§ 6-3 (3)). For øvrig skal her 
bare være nevnt at § 6-3 (6) gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift om 
fremgangsmåte og kriterier for ansettelse eller opprykk i undervisnings- og 
forskerstilling.  
 
 Etter universitetslovens § 6-3 (3) tredje punktum kan ansettelsesmyndigheten 
«i særskilte tilfeller bestemme at kravet om sakkyndig bedømmelse kan fravikes 
for undervisnings- og forskerstillinger som ikke er førstestillinger eller 
professorstillinger». Denne adgang til å unnlate sakkyndig bedømmelse ble 
opprinnelig lovfestet ved endringslov av 28. juni 2002 nr. 62 til universitetsloven 
av 1995, og i forarbeidene til denne endringslov er bl.a. uttalt: «Ved tilsetting av 

                                                 
87 I den utstrekning undervisning, veiledning eller sensur rettmessig utføres som et selvstendig oppdrag  vil det 
ikke foreligge noe arbeidsforhold, og det vil da heller ikke finne sted noen ansettelse; i så fall får heller ikke 
universitetslovens bestemmelser om ansettelse anvendelse.  
88 Uttrykket «de alminnelige regler i arbeidsmiljøloven» er ikke helt velvalgt; innen den ramme som bestemmelsen 
for øvrig trekker opp, må meningen utvilsomt være at arbeidsmiljølovens regler får anvendelse, enten det måtte 
være tale om «alminnelige» eller «ualminnelige» regler. Tilsvarende må legges til grunn for tjenestemannslovens 
regler. 
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timebetalt personale som bare har undervisningsplikter, skal det ikke foretas 
sakkyndig vurdering».89 

 
 Universitetslovens § 6-4, som fastsetter bestemmelser om ansettelse på 
åremål, angir de stillinger hvor åremålsansettelse kan benyttes, jf. § 6-4 (1); for 
øvrig fastsetter § 6-4 (2) flg. lengden av åremålsperioden – herunder maksimal 
lengde for hvor lenge en åremålsansettelse kan vedvare; og etter § 6-4 (4) har 
departementet hjemmel til å gi forskrift «om varighet, arbeidets omfang og 
innhold og om adgangen til å fornye ansettelsesforholdet» for så vidt gjelder 
stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 
spesialistkandidat.90  

 
 Endelig nevnes § 6-5 om midlertidig ansettelse i undervisnings- og 
forskerstillinger; bestemmelsen gir adgang til midlertidig ansettelse i inntil tre år, 
for tilfelle hvor det ikke har meldt seg noen kvalifisert søker, og det heller ikke 
fremstår som sannsynlig at en kvalifisert søker vil melde seg etter fornyet 
kunngjøring.  

 
XI.3 Universitetslovens kapittel 6 regulerer ikke midlertidig ansettelse for 
undervisning i et nærmere angitt undervisningstimer i ett eller flere fag i et 
nærmere angitt tidsrom 
 Slik universitetslovens § 6-4 er formulert, kan det neppe være tvil om at den 
er uttømmende for så vidt gjelder adgangen til å gjøre bruk av åremålsansettelse, 
og lovforarbeidene trekker i samme retning: bestemmelsen «angir de ulike 
stillinger hvor det er tillatt å benytte åremål»,91 og denne uttalelse er også referert 
i teorien.92 Slik bestemmelsen er formulert, og i samsvar med det som også ellers 
legges til grunn i forhold til tjenestemannsloven når det gjelder uttrykket 
åremålsansettelse, kan det imidlertid ikke være tvil om at uttrykket åremål 
refererer seg til midlertidig ansettelse for et tidsrom som strekker seg over et 
nærmere angitt antall år.93  
                                                 
89 Ot. prp. nr. 85 (1993-1994) s. 49. Som påpekt av Jan Fr. Bernt: Universitets- og høyskoleloven av 2005, med 
kommentarer (2006) s. 123, er noen nærmere begrunnelse for dette ikke er gitt i proposisjonen; det er videre 
påpekt av Bernt at uttalelsen «kan selvsagt ikke forstås som et forbud mot en slik vurdering hvor det måtte anses 
ønskelig». 
90 I Ot. prp. nr. 79 (2003-2004) s. 86 er det bare vist til at denne bestemmelse «innebærer en lovfesting av 
bestemmelser som i dag er regulert ved forskrifter til tjenestemannsloven». Under gjennomgåelsen av gjeldende 
rett, Ot. prp. nr. 79 (2003-2004) s. 46-47, avsnitt 7.1.1, er det vist til § 3 nr. 3 bokstav d) i forskriften til 
tjenestemannsloven. Sammesteds er det også – under overskriften «midlertidig ansettelse i undervisnings- og 
forskerstilling – bl.a. vist til at en tjenestemann etter tjenestemannslovens § 3 nr. 2 kan «ansettes midlertidig blant 
annet for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag eller som vikar», uten at dette forhold for øvrig 
kan sees å være nærmere omtalt eller kommentert i proposisjonen. 
91 Ot. prp. nr. 79 (2003-2004) s. 79.  
92 Jan Fr. Bernt: Universitets- og høyskoleloven av 2005, med kommentarer (2006) s. 130. 
93 I Statens Personalhåndbok (2011), s. 30, avsnitt 2.2.8.2 er det angitt som karakteristisk for en åremålsstilling «at 
innehaveren skal fratre tjenesteforholdet etter et bestemt antall år»; det er også angitt at «åremålstilsetting [er] en 
midlertidig tilsetting». Merkes kan også Torgeir Bjørnaraa, Espen Gaard og Annette Selmer: Norsk 
tjenestemannsrett. Kommentarer til tjenestemannsloven med forskrifter m.v. (Tano 2000), s. 166, hvor det bl.a. 
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 Ansettelse for å undervise i ett eller flere fag i et nærmere angitt antall 
undervisningstimer; enten det er tale om kursundervisning, forelesninger eller 
annen form for undervisning, har et ganske annet tidsperspektiv. Slik 
undervisning vil måtte ansees som relatert til et bestemt oppdrag; i praksis vil det 
for øvrig også kunne være fastsatt at den angitte undervisning skal være foretatt i 
et bestemt angitt tidsrom – eksempelvis et semester eller et år – eventuelt innen 
utløpet av et bestemt angitt tidspunkt.94 Det vil også kunne tenkes at det nærmere 
tidspunkt for de enkelte undervisningstimer fastsettes eller avtales nærmere, i 
rimelig tid før undervisningen skal finne sted.  

 
 På bakgrunn av ovenstående kan det ikke legges til grunn at bestemmelsen – 
ut over å hjemle adgangen til åremålsansettelse – regulerer adgangen til 
midlertidig ansettelse; for så vidt vil universitetslovens bestemmelser måtte 
suppleres med tjenestemannslovens, henholdsvis arbeidsmiljølovens, 
bestemmelser, jfr. universitetslovens § 6-1.  
 
 
XII. Tjenestemannslovens regler 
XII.1 Oversikt 
 Tjenestemannsloven (tjml.) gjelder som utgangspunkt for alle arbeidstakere 
som er ansatt i statens tjeneste, men ved forskrift er det gjort en rekke unntak fra 
dette utgangspunkt. Den foreliggende forskrift til tjenestemannsloven innebærer 
bl.a., jfr. nedenfor avsnitt XII.2, at det – i den sammenheng det her er tale om – 
må sondres mellom tre grupper arbeidstakere;  
 

a) timelærere,  
b)  
b) forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere med mindre enn 
37,5 prosent av full stilling, samt eksamenssensorer og eksamensinspektører, 
og  
c) forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere med 37,5 
prosent eller mer av full stilling. 

 
 Arbeidstakere i gruppene a) og c) omfattes av tjenestemannslovens regler, 
mens arbeidstakere i gruppe b) er helt unntatt fra tjenestemannsloven, noe som 
har som konsekvens at disse arbeidstakere omfattes av arbeidsmiljølovens regler. 
 

                                                                                                                                                           
uttales at en «åremålsstilling defineres gjerne som en stilling hvor arbeidstakeren tilsettes for en bestemt tid 
(midlertidig), og som er organisert og betegnet som åremålsstilling». 
94 Det skal eksempelvis gis kursundervisning 12 timer i arverett i løpet av vårsemesteret 2013, i henhold til en 
nærmere angitt undervisningsplan hvor det kan være nærmere angitt når  det skal gis undervisning i de enkelte 
timer. 
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 Det er en komplikasjon at den nærmere avgrensning mellom disse grupper 
arbeidstakere er ikke nærmere angitt, eksempelvis hva angår forskjellen mellom 
timelærere, forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere.  
 
 For arbeidstakere som omfattes av tjenestemannsloven er hovedregelen at 
dersom de «trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt 
oppdrag», vil de kunne ansettes for dette tidsrom eller oppdrag (tjml. § 3 nr. 2 a)); 
i så fall fratrer disse «uten oppsigelse når tiden er ute» (tjml. § 7 nr. 2). De vil 
heller ikke være å anse som fast ansatte, med mindre deres tjeneste kan 
karakteriseres som sammenhengende gjennom mer enn fire år (tjml. § 10, jfr. § 
9). 
 

For ordens skyld nevnes at arbeidstakernes oppsigelsesvern etter 
tjenestemannslovens regler er sterkere enn det oppsigelsesvern arbeidstakere 
har etter arbeidsmiljøloven, når det gjelder fast ansatte tjenestemenn med 
mer enn to års sammenhengende tjenestetid, og midlertidig ansatte 
tjenestemenn med mer enn fire års sammenhengende tjenestetid. 
Tjenestemenn med en sammenhengende tjenestetid av denne varighet kan 
som hovedregel bare sies opp når stillingen inndras eller arbeidet faller bort 
(tjml. § 10 nr. 1). Tjenestemenn med kortere sammenhengende tjenestetid 
kan sies opp når saklig grunn foreligger (tjml. § 9), hvilket i hovedsak 
tilsvarer arbeidsmiljølovens regler (aml. § 15-7). 

 
XII.2 Unntakene for forelesere, hjelpelærere, eksamenssensorer m.fl. 
 Lov om statens tjenestemenn av 4. mars 1983 nr. 4 (tjenestemannsloven) 
«gjelder arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste», jfr. § 1 nr. 1, men det er etter § 1 
nr. 3 annet punktum hjemmel for å fastsette «at grupper av arbeidstakere helt eller 
delvis skal være unntatt fra loven når det foreligger særlige grunner for det», og 
etter tredje punktum kan det i så fall fastsettes særlige regler.  
 
 Ved forskrift til lov om statens tjenestemenn m.m. av 11. november 1983 nr. 
1608 (forskrift til tjenestemannsloven) med senere endringer er det i  
§ 1 nr. 1 litra L) bl.a. fastsatt, når det gjelder arbeidstakere «som helt unntas fra 
loven»:  
 

«Forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere med mindre 
enn 37,5 prosent av full stilling, eksamenssensorer og 
eksamensinspektører».95  

 
Bestemmelsen var opprinnelig, fra 1983, gitt som litra R, og var siden 1993 
formulert slik: «Timelærere, forelesere og hjelpelærere, øvingslærere og 

                                                 
95 Tilsvarende unntak var ikke fastsatt i tjenestemannsloven av 10. juni 1977 nr. 65. 
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praksisveiledere med mindre enn 37,5 prosent av full stilling. 
Eksamenssensorer og eksamensinspektører.»  
 
Stillingsbrøken var opprinnelig fastsatt til 15/40-deler av full stilling; dette 
ble endret ved kgl. res. 14. mai 1993, hvilket hadde sammenheng med 
arbeidstidsreduksjonen av 1987.96  
 

 Unntaket for «timelærere» ble ved kgl. res. av 15. februar 2002 nr. 164 
opphevet med virkning fra 1. mars 2002, slik at timelærere nå omfattes av 
tjenestemannslovens regler. Forelesere omfattes imidlertid fortsatt av unntaket fra 
tjenestemannsloven. Det vil derfor måtte sondres mellom forelesere og 
timelærere. Forarbeidene til forskriften til tjenestemannsloven kan ikke sees å 
inneholde nærmere opplysninger om hvorledes det skal skilles mellom forelesere 
og timelærere; skillet synes derfor å måtte baseres på de reelle hensyn som her 
gjør seg gjeldende.  

 
Siden det må sondres mellom forelesere og timelærere har det vært 
nødvendig å undersøke om det i forarbeidene, herunder forarbeidene til den 
endring av forskriften som ble foretatt 15. februar 2002, kunne foreligge 
noe materiale som var egnet til nærmere å belyse forskjellen mellom 
forelesere og timelærere i denne sammenheng.  
 
Etter anmodning har Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
(tidligere Arbeids- og administrasjonsdepartementet) velvilligst oversendt 
meg kopi av den foreliggende korrespondanse mellom dette departement 
og Kunnskapsdepartementet (tidligere Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet [KUF]) om denne forskriftsendring. Av 
korrespondansen fremgår at KUF i henvendelse av 23. januar 2001 foreslo 
(s. 2) «at alle timelærere føres inn under tjenestemannsloven ved at 
timelærere og forelesere tas ut av tjenestemannslovens forskrifter § 1 nr. 1 
R»; og i brev av 2. august 2001 gjentok KUF forslaget. Avgjørelsen av 
forslaget ble imidlertid utsatt ved forskriftsrevisjonen 31. august 2001 nr. 
1022. Ved forskriftsendring av 15. februar 2002 nr. 164 ble forskriften 
endret slik at unntaket for timelærere ble tatt ut av forskriften, mens 
forslaget fra KUF om at også forelesere skulle bli unntatt fra forskriften 
ikke ble tatt til følge.  
 
I henvendelsene fra KUF om endringer i forskriften ble forslaget fremsatt 
for forelesere og timelærere under ett, og det kan i henvendelsene fra KUF 

                                                 
96 Dette fremgår av foredraget til den kgl. res. av 14. mai 1993, s. 3, jfr. også opplysningene i Torgeir Bjørnaraa, 
Espen Gaard og Annette Selmer: Norsk tjenestemannsrett. Kommentarer til tjenestemannsloven med forskrifter 
m.v. (Tano 2000), s. 783. Sammesteds er opplyst, s. 109, at det «foreligger … ikke forarbeider til resolusjonen» av 
11. november 1983. 



 

Henning Jakhelln - Den arbeidsrettslige stilling for forelesere, timelærere, veiledere, sensorer m fl Skriftserien 2013 

68 

ikke sees at det er gitt noen nærmere indikasjoner som kan bidra til å 
avklare forskjellen mellom forelesere og timelærere. På henvendelse til 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er det opplyst at 
departementet ikke har nærmere opplysninger om dette; og at dette heller 
ikke fremgår av departementets interne dokumenter.97 
 
Det ble under revisjonen av forskriften i 2003, da unntaket ble flyttet fra 
litra R) til litra L),98 påpekt av fagorganisasjonen Akademikerne at «det i 
praksis er vanskelig å skille mellom timelærere og forelesere», og at det 
«vil være uhensiktsmessig å behandle disse grupper ulikt». Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet – nå Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet – fant imidlertid at unntaket skulle videreføres uendret.  
 
Endelig opplyser Det juridiske fakultet at det ikke kan sees å foreligge noen 
informasjon fra den sentrale administrasjon på Universitetet i Oslo som 
nærmere omtaler eller belyser det unntak for timelærere som ble opphevet i 
2002.99 Spørsmålet kan heller ikke sees omtalt i Statens Personalhåndbok, 
eller i den foreliggende kommentar til tjenestemannsloven. 
 

 Begrunnelsen for endringen av forskriften når det gjelder timelærere fremgår 
av brev av 23. januar 2001 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet (s. 1-2): 

 
«Fast tilsetting, spesielt av timelærere har skapt problemer for 
institusjonene og gitt liten fleksibilitet. Ettersom timelærere med 
mindre enn 37,5 % av full stilling er unntatt fra tjenestemannsloven og 
dermed kommer inn under arbeidsmiljøloven, vil de etter de siste års 
endringer i arbeidsmiljøloven ha krav på fast tilsetting når de utfører 
arbeid som normalt utføres ved virksomheten. Timelærere ved 
universiteter og høgskoler utfører ordinært undervisningsarbeid. 
Grunnen til at de er tilsatt som timelærere, er enten at de utgjør et 
supplement til det ordinære personalet, eller at det er begrenset behov 
for undervisning på deres fagområder. Behovet for timelærere vil 
variere i omfang, og det vil skifte hvilke faglige behov som bør dekkes 
på denne måten. Hensynet til handlingsrom for institusjonene tilsier 
økt fleksibilitet.  
 
Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite har i Innstilling S. 
nr. 54 (1999-2000) om dimensjoneringsmeldingen uttalt at det bør bli 

                                                 
97 Jfr. notat fra departementet av 13. mars 2013, og mitt notat til departementet 11. mars 2013; begge følger som 
vedlegg til denne utredning. 
98 Kgl. res. 19. desember 2003 nr. 1615. 
99 E-mail fra fakultetsadministrasjonen 6. mars 2013.  
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større mulighet for midlertidig tilsetting av timelærere, og at alle bør 
komme inn under samme lov, jf. vedlagte kopi. 
 
Vi vil foreslå at alle timelærere føres inn under tjenestemannsloven 
ved at timelærere og forelesere tas ut av tjenestemannslovens 
forskrifter § 1 nr. 1 R. Det er, uavhengig av spørsmålet om midlertidig 
tilsetting, uheldig at timelærere kommer inn under to forskjellige 
lovverk etter stillingsomfanget».100 

 
 Det er i denne sammenheng ikke nødvendig å gå nærmere inn på hvorledes 
skillet skal trekkes mellom på den ene side forelesere m. fl., og på den annen side 
timelærere,101 fordi det så vel etter tjenestemannslovens som arbeidsmiljølovens 
regler vil være adgang til å inngå tidsbegrenset ansettelse for undervisning av et 
nærmere angitt omfang; etter tjenestemannslovens regler vil det avgjørende være 
at den ansatte timelærer ikke «trengs» lenger enn dette, og etter 
arbeidsmiljølovens regler må tilsvarende kunne legges til grunn, jfr. nedenfor 
avsnittene XII.3 og XIII.1-XIII.4 om arbeidets karakter og den sesongmessige 
karakter som undervisningen har.  
 
XII.3 Adgangen til midlertidig ansettelse av timelærere, og forelesere, 
hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere med 37,5 prosent eller mer av full 
stilling 
 Etter tjenestemannslovens § 3 nr. 2 a) vil timelærere, og forelesere, 
hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere med 37,5 prosent eller mer av full 
stilling kunne ansettes midlertidig, dersom de «trengs bare for et bestemt tidsrom 
eller for å utføre et bestemt oppdrag». En timelærer vil eksempelvis kunne 
ansettes for et bestemt kurs, og etter tjml. § 7 nr. 2 opphører arbeidsforholdet 
«uten oppsigelse når tiden er ute». 
 

Av forarbeidene til tjenestemannsloven fremgår bl.a. «at et bestemt oppdrag 
må ha en noenlunde klar arbeidsmessig avgrensning og at det har en naturlig 
avslutning»;102 vilkår som dermed skulle være oppfylt i ovennevnte tilfelle.  
 

                                                 
100 I samme brev uttales det at timelærere ikke skal ha fortrinnsrett etter tjenestemannslovens § 13, fordi det ville 
motvirke hensikten med å få på plass større fleksibilitet; timelærere er også forutsatt unntatt fra retten til ventelønn 
etter tjenestemannslovens § 13. 
101 Det kan åpenbart ikke være avgjørende om betegnelsen timelærer har vært anvendt. Formentlig vil forskjellen 
måtte være basert på det er tale om undervisning av ulik art og med ulikt innhold. For så vidt gjelder Det juridiske 
fakultet vil det nødvendigvis være tale om undervisning på universitetsnivå. Det gir imidlertid svært få 
holdepunkter for den nærmere avgrensning mellom disse to grupper når det fra Kirke- utdannings- og 
forskningsdepartementet var foreslått unntak for både forelesere og timelærere, uten nærmere begrunnelse, og 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet bare fant grunn til å ta ut den ene gruppen og ikke den andre, uten noen 
nærmere begrunnelse. 
102 Ot. prp. nr. 72 (1981-1982) s. 9, jfr. også Torgeir Bjørnaraa, Espen Gaard og Annette Selmer: Norsk 
tjenestemannsrett. Kommentarer til tjenestemannsloven med forskrifter m.v. (Tano 2000), s. 154-155, jfr. også Rt. 
1997 s. 1411 (ekstrahjelp).  
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 Det kan være at det vil kunne påregnes at et kurs som holdes i ett semester 
vil måtte holdes også i et påfølgende semester, og kanskje deretter igjen, osv. I 
slike tilfelle oppstår spørsmålet om tjenestemannen «trengs» også for de 
påfølgende arbeidsoppgaver i den sammenheng det her er tale om.103 Spørsmålet 
må formentlig besvares benektende.104 Det kan nok fremstå som mer eller mindre 
sannsynlig at det vil være behov for slikt kurs også i den tid som kommer. 
Behovet vil imidlertid kunne variere fra semester til semester, bl.a. fordi det kan 
være varierende hvor mye av slik undervisning vil kunne bli utført av 
virksomhetens fast ansatte; professorer, amanuenser, stipendiater osv. Dermed vil 
også det faglige behov for undervisning ved timelærere ikke bare kunne variere 
fra semester til semester, men for ansettelsesmyndigheten vil det også på 
ansettelsestidspunktet fremstå som mer eller mindre usikkert om det vil være 
behov for undervisning av den timelærer det gjelder, også i kommende 
semester.105  

 
 Siden det vanligvis vil være et relativt betydelig tidsmessig avbrudd mellom 
et opprinnelig midlertidig ansettelsesforhold og et eventuelt nytt midlertidig 
ansettelsesforhold – eksempelvis et ansettelsesforhold begrenset til nærmere 
angitt undervisning i et vårsemester, etterfulgt av et nytt ansettelsesforhold 
tilsvarende begrenset til undervisning i et høstsemester; eventuelt kanskje først i 
det påfølgende vårsemester – vil de ansettelsesforhold som for så vidt vil følge på 
hverandre ikke utgjøre et sammenhengende ansettelsesforhold i relasjon til 
fireårsregelen i tjenestemannslovens § 9, jfr. også § 10 nr. 1.106  

 
 Det er imidlertid også et spørsmål om en rekke på hverandre følgende 
fornyelser av et midlertidig arbeidsforhold kan medføre at et fast – ikke 
midlertidig – arbeidsforhold på denne måte er blitt etablert; spørsmålet må 

                                                 
103 Se også nedenfor avsnitt XIII.5 om det tilsvarende spørsmål etter arbeidsmiljølovens regler. 
104 Jfr. Ot. prp. nr. 72 (1981-1982) s. 9, hvor departementet presiserer «at et bestemt oppdrag må ha en noenlunde 
klar arbeidsmessig avgrensning og at det har en naturlig avslutning. Det må være gjørlig i tilsettingsdokumentene 
enten å fastsette tidsrammen eller å definere oppdraget. Kan man ingen av delene, er det urimelig å legge risikoen 
for uventet avbrudd i arbeidsforholdet på arbeidstakeren alene.» 
105 Jfr. ovenfor avsnitt II.4, jfr. også avsnitt VIII, og Ot. prp. nr. 72 (1981-1982) s. 10, hvor det fremgår at det i 
uttrykket «trengs» «ligger at det både er arbeid og tilstrekkelige midler til stede, og at ansvarlig myndighet har 
bestemt at arbeidet skal utføres». Merkes må også departementets ovenfor under XII.2 gjengitte begrunnelse for at 
timelærere skal være omfattet av tjenestemannslovens regler.  
106 Jfr. Torgeir Bjørnaraa, Espen Gaard og Annette Selmer: Norsk tjenestemannsrett. Kommentarer til 
tjenestemannsloven med forskrifter m.v. (Tano 2000), s. 332-333; «tilsettingsforholdet skal være uavbrutt». 
Tilsvarende må legges til grunn i forhold til arbeidsmiljølovens § 14-9 (5), jfr. nedenfor avsnitt XIII.6. – I denne 
sammenheng kan også merkes Rt. 1969 s. 1419 (NRK) om den parallelle problemstilling i forhold til den tidligere 
ferielov av 14. november 1947 nr. 3 § 7 første ledd, som fastsatte at retten til feriegodtgjørelse var betinget av at 
det var tale om et arbeidsforhold som «varer minst 6 dager». En yrkesmusiker som hadde deltatt i en lang rekke 
enkeltstående engasjementer – i det aktuelle tidsrom til sammen 77 programmer – fikk ikke medhold i sitt krav på 
feriegodtgjørelse; ferielovens ordlyd og forarbeider gikk «klart … i den retning at det er de enkelte, særskilte 
arbeidsforhold som blir avgjørende … [og det] er derfor i strid med loven å legge flere særskilte arbeidsforhold 
sammen for derved å oppnå minst 6 dagers arbeide»;  det var «på det rene at hvert engasjement representerte et 
enkelt og avsluttet oppdrag med varighet mindre enn 6 dager» (s. 1421).  
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formentlig vurderes på samme måte som for arbeidsforhold som omfattes av 
arbeidsmiljølovens regler, jfr. nedenfor avsnitt XIII.6. 

 
 Det kan også være grunn til å tilføye at ansettelsesmyndigheten, når 
ansettelse skal finne sted for undervisningen i det kommende semester, og det må 
treffes et saklig begrunnet valg mellom flere søkere, vil måtte ta i betraktning at 
vedkommende søker tidligere har utført undervisning i det eller de fag det er tale 
om.  
 

Dersom det skulle være behov for å styrke undervisningen i et fag, og 
ansettelsesmyndigheten skulle vurdere det slik at det vil være 
hensiktsmessig å ansette en person med den oppgave å forestå slik 
undervisning gjennom et visst antall år – eksempelvis fire år – og i et 
omfang som overstiger 37,5 % av en fast stilling, må det kunne legges til 
grunn at det vil være adgang til midlertidig ansettelse for dette tidsrom i 
henhold til tjml. § 3 nr. 2 a).107  

 
Siden det ville være tale om en undervisningsstilling, kan det være naturlig 
å ta utgangspunkt i den arbeidsplikt som påhviler en førsteamanuensis; 
denne arbeidsplikt utgjør på årsbasis 1.695 timer.108 I det enkelte semester 
er denne arbeidsplikt spesifisert til 33,5 timer undervisning og 70 timer 
sensurarbeid, hvortil kommer administrasjon med 5 %, og forskningsplikt 
med 47,5 %. – Beregningen av 37,5 % skal skje i henhold til «full stilling»; 
en årlig arbeidsplikt på 1.695 timer gir dermed 847,5 arbeidstimer pr. 
semester; 37,5 % av dette gir da 317,80 arbeidstimer. Beregnes 1 
undervisningstime lik 5 arbeidstimer, og settes et kurs til 8 dobbelttimer – 
altså 16 undervisningstimer – vil et kurs utgjøre 80 arbeidstimer; 4 kurs av 
denne lengde vil i så fall utgjøre 320 arbeidstimer pr. semester.  

 
 
XIII. Arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse 
XIII.1 Arbeidets karakter og kravet om forskjell fra det som ordinært utføres i 
virksomheten – ikke kumulative vilkår
 Etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 (aml.) § 14-9 om midlertidig 
ansettelse skal arbeidstaker «ansettes fast».109 Avtale om midlertidig ansettelse 

                                                 
107 Siden det er tale om en ren undervisningsstilling vil forskriften til tjenestemannsloven, § 3 nr. 3 D neppe gi 
hjemmel for slik ansettelse; hjemmel synes imidlertid å følge av tjml. § 3 nr. 2 a). En tidsbegrensning inntil fire år 
vil ikke medføre fast ansettelse etter tjml. § 10, jfr. § 9, jfr. Torgeir Bjørnaraa, Espen Gaard og Annette Selmer: 
Norsk tjenestemannsrett. Kommentarer til tjenestemannsloven med forskrifter m.v. (Tano 2000), s. 335. 
108 Det blir altså samme regnestykke som ovenfor avsnitt X.  
109 For ordens skyld presiseres at det i realiteten må foreligge et arbeidsforhold for at dette krav skal få anvendelse; 
det vil derfor ikke uten videre være avgjørende at partene har avtalt dette, jfr. ovenfor avsnitt VII. 
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kan likevel inngås «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra 
det som ordinært utføres i virksomheten» (§ 14-9 (1) a)).110 
 

Bestemmelsen viderefører den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven 
av 1977, § 58 A; bestemmelsen ble tilføyd ved lovrevisjonen av 6. januar 
1995 nr. 2, samtidig som den opprinnelige § 58 nr. 7 om midlertidige 
ansettelser m.v. ble opphevet. I den opprinnelige form fastsatte 
arbeidsmiljøloven av 2005 avvikende bestemmelser i forhold til den 
tidligere arbeidsmiljølov av 1977 § 58 A; ved lovendring av 21. desember 
2005 nr. 121 ble imidlertid arbeidsmiljøloven av 2005 endret, slik at 
bestemmelsen om midlertidige ansettelser ble i samsvar med den tidligere 
arbeidsmiljølov av 1977 § 58 A. Lovforarbeider til den gjeldende 
bestemmelse er derfor i hovedsak fortsatt lovforarbeidene til endringsloven 
av 6. januar 1995 nr. 2.  

 
 Bestemmelsen inneholder tilsynelatende kumulative vilkår; det avgjørende 
er imidlertid hva «arbeidets karakter» tilsier; det er derfor ikke et vilkår at 
arbeidet også «atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten», 
bestemmelsen kan altså ikke tas bokstavelig, jfr. Rt. 2001 s. 1413 (minerydder). 
 

I Rt. 2001 s. 1413 var saksforholdet at Norsk Folkehjelp hadde ansatt en 
arbeidstaker som supervisor ved minerydding i Bosnia; kontrakten var 
tidsbegrenset til ett år, ble forlenget med ett år; deretter omgjort til halvårig 
engasjement, et engasjement som ble fornyet med om lag 10 måneder; 
arbeidstakeren ble deretter underrettet om ytterligere forlengelse ikke var 
aktuelt, fordi Norsk Folkehjelps oppdragsgiver (FN og 
minerydningsprogrammet i Bosnia) hadde meddelt at arbeidstakeren ikke 
var ansett kvalifisert for den type stilling som ville bli aktuell i tiden 
fremover. Arbeidstakers anførsel om at arbeidsavtalens tidsbegrensning var 
ugyldig, og at det i realiteten forelå en usaklig oppsigelse, førte ikke frem. 
Etter en gjennomgåelse av forarbeidene til lovendringen av 1995 bemerket 
Høyesterett bl.a. (s. 1422 flg.) at bestemmelsen måtte forståes «slik at den 
ikke oppstiller noe absolutt krav om at de arbeidsoppgaver som skal gi 
grunnlag for en midlertidig ansettelse, innholdsmessig må atskille seg fra 
de som ordinært utføres i virksomheten. En sesongavhengig og sterk 
økning av ordinære arbeidsoppgaver vil således kunne gi adgang til en 
midlertidig ansettelse. Det blir da i og for seg et terminologisk spørsmål om 
man sier at arbeidet «adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften»  
slik saksordføreren syntes å gjøre i odelstingsdebatten i 1994  eller om man 

                                                 
110 For ordens skyld skal også være nevnt direktiv 1999/70/EF om rammeavtalen om midlertidig ansettelse. 
Rammeavtalens bestemmelser kan imidlertid ikke sees å belyse ytterligere den norske rettstilstand med hensyn til 
den problematikk det her er tale om, og rammeavtalen omtales derfor ikke nærmere i det følgende. 
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sier at bestemmelsen ikke kan tas bokstavelig. Jeg foretrekker den 
sistnevnte uttrykksmåte --- ».  

 
XIII.2 Uttalelser i lovforarbeider om forståelsen av arbeidets karakter – med 
særlig henblikk på sesongbaserte svingninger i behovet for arbeidskraft 
 For den nærmere forståelse av uttrykket «arbeidets karakter» kan det være 
hensiktsmessig å gjøre rede for de vurderinger som kom til uttrykk under 
lovrevisjonen i 1995; sentralt står debatten i Odels- og Lagting.  
 

I Ot.prp. 50 (1993-1994) var bestemmelsen, i likhet med den tidligere 
bestemmelse i § 58 nr. 7 annet ledd, foreslått slik at det ville være adgang 
til midlertidig ansettelse «når arbeidets karakter tilsier det».  

 
Under kommunalkomitéens behandling av lovforslaget i Stortinget ble 
bestemmelsen gitt tilføyelsen om at arbeidet også måtte adskille seg fra det 
arbeid som ordinært utføres i bedriften. Kommunalkomitéen viste til at det 
var nødvendig å avgrense den skjønnsmessige vurdering av innholdet i 
bestemmelsen, og at det «ikke er den faktiske sysselsettingssituasjon eller 
prosjektets tidsavgrensede karakter som skal tillegges vekt ved vurderingen 
av om en midlertidig tilsetting er lovlig, men om det arbeid som 
arbeidstakeren skal utføre etter sin art adskiller seg klart fra det arbeid som 
ordinært utføres av slike bedrifter.» Tilføyelsen tar sikte på å motvirke at 
bedrifter «gradvis innskrenker sin stab av faste ansatte til en viss 
«kjernestab», hvoretter restbehovet for arbeidskraft fylles opp med andre 
typer tilknytning til bedriften» ved bruk av midlertidig ansettelse, 
engasjementstillinger, korttidsansettelser, prosjektansettelser og inn/utleie 
av arbeidskraft, og ansattes overgang til å bli selvstendig næringsdrivende 
m.m., jfr. Innst. O. nr. 2 (1994-1995) s. 29. Debatten i Odelsting og Lagting 
dreide seg i betydelig grad om forståelsen av bestemmelsen etter 
kommunalkomitéens tilføyelse.  

 
Kommunalkomitéens leder og saksordfører viste til at kritikken mot bruk 
av midlertidig ansettelse rettet seg mot «at slike arbeidsforhold også brukes 
for å dekke et permanent arbeidskraftbehov for det arbeid som normalt 
utføres i bedriften», jfr. Ot.forh. (1994-1995) s. 32. Han fremhevet at det 
var «nødvendig med en presisering av lovteksten», og presiserte «at 
arbeidskraftbehov som helt klart knytter seg til sesongsvingninger, i denne 
forbindelse må betraktes som ekstraordinært sett i forhold til den 
virksomhet som ordinært og løpende gjennom året utføres i bedriften», 
også «for bedrifter hvor denne type behov for tidsavgrenset ekstra 
arbeidskraft er det normale som gjentas årlig», l.c., s. 31. Også en rekke 
andre representanter fremhevet sesongbetont virksomhet som ekstraordinær 
på grunnlag av omfang og varighet, så som mottak og bearbeidelse av 
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biologisk råstoff, virksomhet som pga. klimamessige forhold bare kan 
drives en kort tid av året, eller drives med sterkt avvikende omfang 
gjennom året, så som produksjon av mineralvann og is. Kortvarige og 
uforutsigbare endringer i ordretilgang må også kunne dekkes med tilfeldig 
ekstrahjelp, l.c., s. 36. Tilsvarende for topper i fiskemottak, l.c., s. 38-39, 
og for julehandel, høstslaktning, engasjement av freelancere ved teatre, l.c., 
s. 44, turistnæring, l.c. s. 50, jordbærplukking, l.c., s. 66, og «det er vel 
ingen som mener at julenissen skal gå rundt hele året», l.c. s. 60.  
 
Kommunalministeren oppfattet kommunalkomitéens tilføyelse «i stor grad 
som en lovfesting av departementets presisering i proposisjonen», l.c. s. 61, 
men likevel som en skjerping og tilstramning i forhold til den tidligere 
regel, l.c., s. 62.  

 
 I tillegg til ovenstående er det også grunn til å nevne departementets 
oppsummering i Ot.prp. 49 (1995-1996) i avsnitt 3.2 (s. 7-8) om gjeldende rett, i 
tilknytning til en påfølgende revisjon av andre deler av bestemmelsen.  

 
Departementet uttalte bl.a. at det «forstår det slik at det sentrale formålet 
med bestemmelsen har vært å forhindre at det utvikler seg en praksis der 
bedriftene i tillegg til en fast kjernestab, har en stab som er løsere tilknyttet 
i ulike former for å løse de løpende og ordinære oppgavene. Formålet er å 
sikre trygghet og stabilitet i arbeidsforholdene. ---  
 
Departementet mener at det er dekning for å si at arbeidsmiljøloven § 58A 
nr 1 a) ikke vil være til hinder for å tilsette midlertidig for å dekke 
arbeidskraftbehov som knytter seg til sesongmessige svingninger i 
varehandelen, turistnæringen, næringsmiddelindustrien og annen lignende 
sesongpreget virksomhet. Også for å dekke behov for tidsavgrenset ekstra 
arbeidskraft som er det normale og som gjentas årlig, typisk 
jordbærplukking, saueklipping, høstslakting osv, vil det være mulig å 
tilsette midlertidig. Dette følger direkte av komiteflertallets uttalelser under 
forhandlingene i Stortinget. 

 
Den tidligere bestemmelsen om midlertidig tilsetting ble tolket slik at 
generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang eller usikkerhet om 
eventuell fremtidig reduksjon i arbeidsmengde, omorganisering e l ikke i 
seg selv gav grunnlag for en tidsbegrenset tilsetting. Den nye 
bestemmelsen har ikke endret på denne forståelsen. Grensen mellom 
sesongvariasjoner på den ene side og generelle variasjoner i arbeidsmengde 
på den annen side kan være vanskelig å trekke. Konkret må denne grensen 
trekkes av domstolene.  
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Departementet antar likevel at det er anledning til å tilsette midlertidig også 
for annet enn sesongpreget arbeid. Komiteflertallets uttalelser under 
stortingsforhandlingene tyder på at midlertidig tilsetting i en viss 
utstrekning kan benyttes når det oppstår et uforutsett behov for arbeidskraft 
som er av ekstraordinær og kortvarig karakter.»  

 
 Sammenfatningsvis må denne gjennomgang av lovforarbeider m.v. kunne 
oppsummeres slik at «arbeidets karakter» gir adgang til midlertidig ansettelse, 
bl.a. hvor det er tale om sesongmessige svingninger;111 altså også svingninger av 
denne art som årligårs – vanligvis hvert år – gjentar seg mer eller mindre 
regelmessig.  
 

Dette spørsmål var så sterkt satt på spissen ved lovrevisjonen av 1995 – ikke 
minst under lovforslagets behandling i Stortinget – at det må legges 
avgjørende vekt på det som den gang ble presisert fra Stortingets side. Den, 
temmelig forsiktige, reservasjon som departementet etterfølgende ga uttrykk 
for med hensyn til «generelle eller jevne variasjoner» synes derfor å måtte 
stå tilbake for den langt større variasjonsbredde som Stortingets flertall klart 
ga uttrykk for. 
 

XIII.3 Rettspraksis – vurderingen av «arbeidets karakter» må også skje i forhold 
til de konkrete oppgaver og den foreliggende situasjon 
 Avgjørelsen i Rt. 2001 s. 1413 (minerydder) synes sentral når det gjelder 
forståelsen av uttrykket «arbeidets karakter»; avgjørelsen kan formentlig 
sammenfattes slik at minerydding generelt sett var en del av arbeidsgivers 
ordinære virksomhet, men i de konkrete oppdrag var virksomheten likevel 
midlertidig; de lokale forhold medførte særlige krav, og forholdet til 
virksomhetens finansieringskilder synes også å ha vært et moment av betydning. 
 

Høyesterett la til grunn at minerydding var en del av arbeidsgiverens 
ordinære virksomhet; denne virksomhet var den gang inne i sitt tiende år, 
og arbeidet var høyt prioritert av norske myndigheter. Likevel ble det 
godtatt at ansettelsen var midlertidig, fordi minerydding etter sitt formål er 
midlertidig, med så vel et kortsiktig som et langsiktig perspektiv, opplæring 
av lokale krefter og utfasing. Dessuten ble dette internasjonale 
bistandsarbeidet regelmessig finansiert ved kortsiktige bevilgninger, og 
overføring av en minerydder til andre steder i verden fremsto ikke som 
kurant. «Internasjonal minerydding er ingen entydig virksomhet. Teknisk, 

                                                 
111 Tilsvarende vil ekstraarbeid «i forbindelse med typiske sesongsvingninger» ikke vil være tilstrekkelig når det 
gjelder beregningen av deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, i tilfelle hvor den deltidsansatte 
«de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid», jfr. Prp. 83 L (2012-2013) om forslag til ny 
bestemmelse i arbeidsmiljøloven, § 14-4 a (1). Det vil i slike tilfelle «kreves innslag av merarbeid i den løpende 
driften», og derfor vil ekstraarbeid «i forbindelse med typiske sesongsvingninger» ikke være tilstrekkelig, jfr. de 
spesielle bemerkninger til lovforslaget i proposisjonen s. 86.  
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menneskelig og kulturelt vil utfordringene formentlig kunne variere meget 
fra region til region. Dermed vil kvalifikasjonskravene til minerydding 
variere tilsvarende.» Uten adgang til midlertidige ansettelser ville det 
internasjonale bistandsarbeid bli påført reelle vanskeligheter, så vel i 
forhold til bistandsarbeiderne som til finansieringskildene, og 
bistandsarbeid «generelt, og minerydding i særdeleshet, vil kunne påføre 
arbeidstakerne uvanlige og uforutsigbare påkjenninger og mentale 
belastninger».112 
 

 Av andre avgjørelser nevnes Rt. 1992 s. 729, hvor midlertidig ansettelse av 
lærer på privat skole, fordi elevtallet ved skolen kunne endre seg raskt, ikke ble 
ansett berettiget.  

 
Rt. 1992 s. 729 gjaldt ansettelse av lærer for ett år av gangen ved en privat 
skole. Tidsbegrensningen skyldtes blant annet at elevtallet ved skolen 
kunne endre seg raskt. Med tilslutning fra Høyesteretts kjæremålsutvalg 
bemerket lagmannsretten at den raske endring av elevtallet nok gjorde det 
nødvendig for skolen å kunne endre antallet lærere, men «det kan ikke 
innses at dette gjør det nødvendig med ettårige kontrakter, idet en 
innskrenkning av virksomheten på grunn av færre elever vil kunne gi saklig 
grunn til oppsigelse. I hovedsak er skolen en permanent institusjon, og 
arbeidet ved den er av varig karakter. At endringer i bemanningen kan bli 
nødvendig på grunn av endringer i elevtallet, bør neppe anses annerledes 
enn det forhold at mindre efterspørsel efter produktene fra en 
produksjonsbedrift kan gjøre oppsigelser nødvendig.» 
 

 I tillegg kan merkes avgjørelsene i Rt. 1985 s. 1141 og Rt. 1991 s. 872, som 
begge legger til grunn at midlertidig ansettelse vil være berettiget hvor det ikke er 
mulig å få ansatt kvalifisert personale.113 Beslektet med disse tilfelle er 
avgjørelsen i Rt. 1988 s. 746 hvor arbeidstaker utførte tilleggsfunksjoner til sin 
stilling, fordi det var vanskelig å få besatt den stilling som disse funksjoner 
egentlig skulle være tillagt; ordningen vedvarte gjennom 14 år; 
tilleggsfunksjonene kunne likevel uten oppsigelse etter arbeidsmiljølovens regler 
overføres til den arbeidstaker som ble ansatt i stillingen. 
 

                                                 
112 Det siste momentet, at arbeidet etter sin art er så krevende at en avgrenset varighet er på sin plass, peker på at 
en tidsbegrensning kan tilsies ut fra hensynet til arbeidstakerne, mens det ellers regelmessig er arbeidsgivernes 
interesser som særlig står i fokus for midlertidige ansettelser. 
113 I Rt. 1991 s. 872 ble det imidlertid også lagt til grunn at det var grenser for hvor lenge de fastsatte 
kvalifikasjonskrav kunne berettige midlertidig ansettelse i en stilling som arbeidstakeren hadde fylt, men uten å ha 
de formelle kvalifikasjoner; etter 12 år i stillingen fant Høyesterett det lite tvilsomt at hun hadde krav på fast 
tilsetting i denne stilling, og avsa dom i samsvar med dette.   
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XIII.4 Undervisning, veiledning og sensurarbeid ved Det juridiske fakultet – 
forholdet til begrensningen i adgangen til midlertidig ansettelse på grunn av 
«arbeidets karakter» 
 På bakgrunn av ovennevnte gjennomgåelse av lovforarbeider og rettspraksis 
må det kunne legges til grunn at arbeidets karakter neppe vil være til hinder for 
bruk av midlertidige ansettelser for å utføre oppgaver knyttet til undervisning, 
veiledning og sensur ved Det juridiske fakultet. 
 
 Den undervisning, den veiledning og det sensurarbeid ved Det juridiske 
fakultet er gjenstand for betydelige svingninger gjennom et semester, og gjennom 
et undervisningsår. Behovet for undervisning, veiledning og sensur vil være stort 
i visse deler av semesteret – til dels topper endog behovet seg på visse deler av et 
semester – mens behovet er vesentlig mindre til andre deler av semesteret. 
Samtidig gjentar behovskurvene seg – mer eller mindre regelmessig – fra det ene 
år til det annet, jfr. også ovenfor avsnitt II.4. Slik sett synes de arbeidsoppgaver 
det her er tale om, å ha alle de trekk som er karakteristiske for sesongarbeid, og 
det forhold at det er tale om arbeidsoppgaver som utgjør en del av den ordinære 
virksomhet ved Det juridiske fakultet kan derfor – bl.a. på bakgrunn av Rt. 2001 
s. 1413 (minerydder) – kan neppe være til hinder for bruk av midlertidig 
ansettelse for å få utført disse arbeidsoppgaver.  
 
XIII.5 Grunnbemanningsproblematikken 

Det er også et spørsmål om hvor langt det gjelder et krav om at «fast 
arbeidskraftbehov skal … dekkes … med en større grunnbemanning av fast 
ansatte» – og om dette krav også innebærer det settes krav til virksomhetens egen 
organisering av det arbeid som skal gjøres. Det er med andre ord et spørsmål om 
hvor langt arbeidsmiljølovens regler – spesielt aml. § 14-9 (1) a) – innebærer at 
det faste behov for arbeidskraft som en virksomhet har må dekkes ved faste 
ansettelser, og ikke ved bruk av midlertidige ansettelser.114 Spørsmålet kan sees 
som en utdypning eller en variant av spørsmålet om hvilke begrensinger for 
bruken av midlertidige ansettelser som følger av «arbeidets karakter». 
 

                                                 
114 Til dette spørsmål kan bl.a. merkes Fougner, Holo, Sundet og Thorkildsen: Arbeidsmiljøloven - 
kommentarutgave (Universitetsforlaget, 2. utg. 2013) s. 645-647, Lill Chr. Egeland i Jakhelln, Aune, Kroken og 
Lenth [red.]: arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven, (Cappelen Damm Akademisk, 3. utg. 2011) § 
14-9 med note 4, s. 811-813, Atle Sønsteli Johansen og Einar Stueland [red.]: Arbeidsmiljøloven – kommentarer 
og praksis (Gyldendal 2011) s. 573-576, Kjetil Edvardsen: Retten til fast ansettelse; praktiske problemstillinger 
tilknyttet grunnbemanningslæren i Arbeidsrett 2012 s. 103-141, Jan Fougner: Læren om fast ansettelse ved fast 
behov i Arbeidsrett 2009 s. 98-104, departementets gjennomgåelse av gjeldende rett i Prp. 104 L. (2009-2010) 
avsnitt 3.1 (s. 4 flg.), og Henning Jakhelln: Oversikt over arbeidsretten (2006) s. 249-253. 
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 Noe forbud mot å organisere virksomheten slik at faste oppgaver blir utført 
av selvstendige oppdragstakere lar seg neppe utlede av bestemmelsen i aml. § 14-
-9 (1) a); selvsagt forutsatt at det er tale om reelle oppdragsforhold.115  

 
Etter aml. § 15-7 (3) er en «oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut 
eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av 
selvstendige oppdragstakere ikke saklig», men det følger direkte av 
bestemmelsen at dette ikke gjelder dersom dette «er nødvendig av hensyn 
til virksomhetens fortsatte drift». Det fremgår av forarbeidene at 
bestemmelsen «først og fremst bør gjelde i tilfeller der arbeidsgiver 
benytter tidligere arbeidstaker(e) som selvstendig(e) oppdragstakere, og 
således ikke enhver form for utsetting av virksomhet --- bestemmelsen 
[bør] primært … ta sikte på å forhindre den situasjon at arbeidstakerne sies 
opp med tilbud om å komme tilbake som selvstendige».116 

 
 For arbeidsforhold kan utgangspunktet tas i avgjørelsene i Rt. 1989 s. 1116 
(servicevikar i Nordsjøen), Rt. 1997 s. 277 (Norges Varemesse), Rt. 2005 s. 826 
(tilkallingshjelp), Rt. 2006 s. 1158 (Ullevål Universitetssykehus) og Rt. 2009 s. 
578 (Sykehuset Innlandet). Disse avgjørelser – sett i sammenheng – bygger på det 
hovedsynspunkt at virksomhetens faste behov for arbeidskraft skal dekkes ved 
fast ansettelse, ikke ved bruk av vikarer eller midlertidige ansettelser ellers,117 
med den konsekvens at den som likevel har vært ansatt midlertidig har rettskrav 
på å bli fast ansatt, i en stilling tilsvarende det arbeid som den midlertidige ansatte 
har utført for så vidt gjelder arbeidsoppgavenes art og omfang;118 dertil er en 
unnlatelse av å innkalle den midlertidig ansatte å likestille med oppsigelse, med 
bl.a. rett til å fortsette i stillingen inntil spørsmålet om oppsigelsens gyldighet er 
rettskraftig avgjort ved domstolene.119  

                                                 
115 Jfr. avsnitt VI.15 ovenfor, hvor det bl.a. er vist til uttalelsen i Meld. St. 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit 
godt og anstendig arbeidsliv avsnitt 15.7.1, s. 206, om at «verksemder tek i bruk andre tilknytningsformer enn eit 
vanleg arbeidsforhold, til dømes ved å knyte til seg såkalla «sjølvstendige oppdragstakarar». Dette er fullt lovleg». 
116 Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) s. 230. For ordens skyld nevnes at den nå gjeldende bestemmelse i aml. (2005) § 
15-7 (3) har et snevrere virkeområde enn den tidligere bestemmelse i aml. (1977) § 60 nr. 2 annet ledd, slik denne 
var utformet etter lovrevisjonen av 1995. 
117 Avgjørelsene gjelder direkte bruken av vikarer, men de reelle hensyn som her gjør seg gjeldende synes å ville 
være de samme også for midlertidig ansettelse ellers.  
118 Har undervisningsoppgaver vært utført på ulike tider gjennom et undervisningsår – eksempelvis i månedene 
september/oktober og mars/april – vil, i utgangspunktet og så lenge partene ikke blir enige om noe annet, 
betydningen av at en midlertidig ansettelse går over til å være en fast ansettelse særlig være den, at både 
arbeidstaker og arbeidsgiver vil være så vel forpliktet som berettiget til å fortsette med disse 
undervisningsoppgaver, inntil arbeidsforholdet eventuelt blir brakt til opphør ved oppsigelse eller på annen måte; 
med hensyn til art og omfang skal undervisningsoppgavene holdes innen de samme rammer som tidligere, bl.a. 
med hensyn til tiden for når arbeidet skal utføres og med hensyn til adgangen til å endre på dette, og tilsvarende i 
lønnsmessig henseende; og er godtgjørelse tidligere utbetalt for antall arbeidede undervisningstimer skal det 
fortsettes med denne oppgjørsform; fast ansettelse innebærer således ikke at godtgjørelse skal utbetales månedlig 
med et fast beløp, osv. – For ordens skyld nevnes, at arbeidstaker uansett midlertidig eller fast ansettelse på vanlig 
måte vil ha rett til godtgjørelse ved sykefravær , rett til feriegodtgjørelse osv.; pensjonsrettigheter – så som rett til 
medlemskap i Statens Pensjonskasse – vil etter omstendighetene likevel kunne stille seg annerledes.  
119 Tilsvarende Rt. 1997 s. 1411 (ekstrahjelp) for så vidt gjelder tjenestemannslovens regler. 
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Det er for så vidt tilstrekkelig å vise til Høyesteretts oppsummering i Rt. 
2006 s. 1158 (Ullevål Universitetssykehus, avsnitt 39): «Om en vikaravtale 
skal bli satt til side som stridende mot § 58 A [nå aml. (2005) § 14-9], har 
etter dette for det første en side til bedriftens behov - et fast 
arbeidskraftbehov skal ikke dekkes ved vikariater, men med en større 
grunnbemanning av fast ansatte. Det innebærer at det normalt er for noe 
større bedrifter med noenlunde jevnt og forutsigbart behov for vikarer at en 
slik vikarpool som i vår sak kan være ulovlig. For det andre må den enkelte 
ansatte ha en tilstrekkelig fast tilknytning til bedriften for å kunne kreve 
fast ansettelse.» 

 
 Høyesterett bygger altså, i henhold til det som er hovedregelen etter aml. § 
14-9 (1) første punktum, på det grunnleggende synspunkt at virksomhetens faste 
behov for arbeidskraft ikke skal dekkes ved midlertidige ansettelser – ved bruk av 
vikariater eller andre former for midlertidig ansettelse – men ved fast ansettelse. 
 
 Vanskelighetene knytter seg imidlertid til de videre spørsmål som følger av 
dette utgangspunkt: Dels er det spørsmål om hvordan uttrykkene 
«grunnbemanning» og «et fast arbeidskraftbehov» er å forstå; dels er det et 
spørsmål om arbeidsmiljølovens hovedregel innebærer at det ytterligere må stilles 
krav til hvordan en arbeidsgiver skal organisere sin virksomhet. Det er dessuten et 
spørsmål om den enkelte arbeidstaker det er tale om, har krav på å bli ansett som 
fast ansatt; dette spørsmål har imidlertid ikke noe med selve lovligheten av den 
midlertidige ansettelse å gjøre, men er et ytterligere krav i forhold til den enkeltes 
rettsstilling. 
 

Dertil er det også et spørsmål om når forholdene har utviklet seg slik at den 
enkelte ansatte har en «tilstrekkelig fast tilknytning til bedriften», slik det 
fremgår av Høyesteretts oppsummering; som det også fremgår av denne 
oppsummering er dette imidlertid ikke et spørsmål om lovligheten av 
virksomhetens bruk av midlertidig ansettelse, men om det videre spørsmål 
om når den midlertidig ansatte kan kreve fast ansettelse; med andre ord om 
når den midlertidig ansatte er å anse som fast ansatt. Dette spørsmål 
behandles derfor mest hensiktsmessig i et eget avsnitt XIII.6. 

 
 På denne bakgrunn kan det neppe være tvil om at en lojal etterlevelse av 
det påbud som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser om begrensninger i 
bruk av midlertidige ansettelser – og tjenestemannslovens tilsvarende påbud – 
innebærer at det påhviler virksomheten selv, og av eget tiltak, å vurdere om dette 
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påbud blir overholdt,120 uavhengig av om den enkelte arbeidstaker måtte ha 
rettskrav på å bli fast ansatt.  
 

Eksempelvis synes derfor midlertidige ansettelser, konsekvent begrenset til 
maksimalt et halvt år, ikke å kunne være en lojal etterlevelse av 
lovgivningens påbud, fordi ingen av de midlertidig ansatte i så fall vil 
oppnå den presumptivt fornødne tilknytning til virksomheten som kreves 
for at vedkommende skal kunne få dom for fast ansettelse. Tilsvarende kan 
det neppe karakteriseres som rettmessig om en virksomhet skulle gjøre 
bruk av midlertidige ansettelser for å dekke det faste behov for 
arbeidskraft, og avvente mulige søksmål – og utfallet av slike søksmål – fra 
en eller flere av de midlertidig ansatte, inntil de måtte oppnå å få dom om 
rett til fast ansettelse.  

 
 Spørsmålet om hva som er virksomhetens grunnbemanning – for ikke å 
snakke om hva som bør være virksomhetens grunnbemanning – lar seg ikke 
besvare ut fra en enkel formel, hverken i sin alminnelighet, eller i forhold til 
virksomheter som drives i offentlig regi. Det er ikke bare et spørsmål av 
økonomisk art – hvilke ressurser som virksomheten har til disposisjon så vel 
generelt som i relasjon til personalressurser – eller et spørsmål om den videre 
balansering mellom personalomkostninger og en rekke andre omkostninger; i 
tillegg kommer spørsmål av faglig art; knyttet dels til hvilket faglig nivå som 
virksomheten vil tilstrebe å oppnå generelt, dels til de faglige nivå som de 
forskjellige stillinger må eller bør ha, og dertil bl.a. situasjonen på 
arbeidsmarkedet; herunder om denne situasjon er slik at ønskede eller i alle fall 
nødvendige kvalifikasjoner kan påregnes hos søkere til mulige stillinger.  

 
Et utsagn som at «Grunnbemanningen var god»,121 og som umiddelbart og 
isolert sett kan fremstå som greit nok, kan ved nærmere ettertanke virke 
noe forvirrende, fordi et slikt utsagn kan gi inntrykk av at en 
grunnbemanning er en noenlunde fast og gitt størrelse, mens utsagnet 
nødvendigvis vil måtte bygge på og være et resultat av en rekke 
forutsetninger og avveininger.  
 

 Det er derfor grunn til å fremheve at spørsmålet om hvilke ansatte 
virksomheten skal ha, under hensyntagen til de disponible ressurser, faglige 

                                                 
120 Uttalelsen i Prp. 104 L.(2009-2010) avsnitt 3.3 (s. 8) er illustrerende: «Det er … arbeidsgiver som har plikt til å 
sørge for at lovens vilkår er oppfylt før det ansettes midlertidig, og som må bære ansvaret i tilfelle brudd på loven. 
En drøftingsplikt forandrer ikke på disse forhold. Formålet med forslaget er ikke at drøftingen først og fremst skal 
fokusere på en legalitetskontroll, men heller belyse det faktiske grunnlaget for og nødvendigheten av de 
midlertidige ansettelsene. Det må imidlertid forventes at arbeidsgiver har en oversikt over og begrunnelse for de 
midlertidige ansettelsene i virksomheten, og dermed også har en holdning til lovligheten og nødvendigheten av 
disse.» 
121 Rt. 2009 s. 578 (Sykehuset Innlandet, avsnitt 50). 
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hensyn, osv., er et spørsmål som virksomhetens ledelse må beslutte, i hovedsak ut 
fra hensiktsmessighetsvurderinger, i samarbeid og medvirkning fra de ansattes 
representanter.122 Det er her tale om spørsmål som i hovedsak hører inn under 
virksomhetsledelsens styringsrett.123 Langt på vei vil med andre ord spørsmålet 
om en grunnbemanning er god, forsvarlig osv. være et spørsmål av utpreget 
skjønnsmessig art.  
 

Dette skjønn vil i hovedsak basere seg på hensiktsmessighetsvurderinger 
knyttet til det som må kunne karakteriseres som virksomhetens – 
fakultetets – driftsmessige forhold, og hvor den rettslige etterprøving vil 
være begrenset til spørsmålet om de bestemmelser som følger av lov og 
avtaleverk har vært fulgt, herunder om de ansattes representanter har hatt 
anledning til å gjøre sine synspunkter gjeldende; om saksbehandlingen for 
øvrig har vært betryggende, og om de vurderinger som har vært foretatt har 
hatt den fornødne bredde, herunder om avveiningen av de forskjellige 
hensyn har vært tilstrekkelig balansert; for øvrig synes imidlertid den 
skjønnsmessige vurdering ikke å kunne etterprøves.  
 
Innen disse rammer vil det i tradisjonell forvaltningsrettslig terminologi 
være tale om et «fritt» skjønn,124 men det er grunn til å fremheve at en 
begrensning etter parallelle linjer har vært lagt til grunn også når det gjelder 
disposisjoner av driftsmessig art truffet av foretak innen den private del av 
arbeidslivet, jfr. Rt. 1989 s. 508 (Norsk Jern).125 Det synes derfor å kunne 
legges til grunn at den rettslige etterprøving vil være begrenset etter 
noenlunde de samme linjer så vel forvaltningsrettslig som arbeids- og 
tjenestemannsrettslig.  

 
 Ovenstående kan også uttrykkes slik, at det tilkommer virksomhetens 
ledelse, ut fra styringsretten, å fastsette så vel virksomhetens dimensjonering, som 
virksomhetens organisasjonsplan, stillingsstruktur osv.  

 
 Det er også grunn til å fremheve, som en konsekvens av det foregående 
utgangspunkt om bl.a. stillingsstruktur m.v., at det tilkommer virksomhetens 
ledelse i kraft av styringsretten å fastsette om de stillinger det kan bli tale om skal 
være fulltids- eller deltidsstillinger, og hvilke kvalifikasjoner stillingsinnehaverne 
                                                 
122 I denne sammenheng kan også nevnes det foreliggende lovforslag om nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven 
om deltidsansatte, Prp. 83 L (2012-2013), ny § 14-1, med plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltid minst 
en gang per år med de tillitsvalgte.  
123 Sml. Prp. 104 L.(2009-2010) avsnitt 3.3 (s. 8), hvor departementet «understreker at det er arbeidsgiver som 
(fortsatt) bestemmer om det skal ansettes, og om det skal ansettes midlertidig eller fast.» 
124 Jfr. f.eks. Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett (2007) s. 258 flg., Torstein Eckhoff og Eivind Smith: 
Forvaltningsrett, 2006, s. 346. 
125 Saken gjaldt bedriftens beslutning om å nedlegge stålproduksjonen av skrapjern ved Spigerverket i Nydalen i 
Oslo, og overføre av denne del av virksomheten til Jernverket i Mo i Rana. Avgjørelsen er nærmere omtalt i 
Henning Jakhelln: Oversikt over arbeidsretten (2006) s. 443-445. 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/avg/hrsiv/rt1989-0508-00052a.html
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skal eller bør ha. Rettslig etterprøving synes også for så vidt, som angitt ovenfor, 
å ville være begrenset.  
 
 Det må derfor kunne konkluderes med at det gjelder en grunnleggende 
forutsetning om at det kan bli tale om ansettelse ikke bare i fulltidsstillinger, men 
at det utvilsomt også vil kunne bli tale om ansettelse i deltidsstillinger, og at disse 
beslutninger henhører under virksomhetens ledelse.126 
 
 Den neste problematikk knytter seg til spørsmålet om hva som nærmere 
bestemt ligger i uttrykket «et fast arbeidskraftbehov». De foreliggende 
avgjørelser fra Høyesterett går ikke nærmere inn på dette spørsmål, fordi de 
faktiske omstendigheter i disse saker i hovedsak har vært, at det arbeid som 
«vikarer» og «tilkallingshjelp» utførte hadde dekket et løpende behov i 
virksomheten.127 
 
 Den generelle tilnærming til dette spørsmål synes imidlertid å måtte være 
motsatsen til det «faste» behov – altså det «midlertidige» behov – og dermed blir 
man brakt tilbake til den problematikk som det er redegjort for ovenfor i 
avsnittene XIII.1 – XIII.3. I motsetning til spørsmål om organisasjonsplan, 
stillingsstruktur, bruk av deltidsstillinger osv., hvor den rettslige etterprøving er 
begrenset, stiller forholdet seg annerledes for så vidt gjelder spørsmålet om 
arbeidets karakter tilsier midlertidig ansettelse,128 og det samme gjelder 
spørsmålet om en arbeidstaker «trengs bare» for et bestemt tidsrom eller for å 
utføre et bestemt oppdrag.129 Det er et rettslig spørsmål om «arbeidets karakter» 
tilsier midlertidig ansettelse, og – med visse modifikasjoner – om en arbeidstaker 
«trengs bare» for det angitte tidsrom eller oppdrag. Så vel forvaltningsrettslig, 
som arbeids- og tjenestemannsrettslig, er det her tale om rettslig etterprøving av 
arbeidsgivers rettsanvendelse.  
 

Det må imidlertid fremheves, at ved den vurdering som må gjøres når det 
gjelder behovet for bruk av midlertidig ansettelse, vil arbeidsgiver «ha en 

                                                 
126 For ordens skyld nevnes at arbeidsmiljøloven § 14-3 – i noen grad – modifiserer dette utgangspunkt, for så vidt 
som bestemmelsen gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling, fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i 
virksomheten; dette forutsetter imidlertid både at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og at utøvelse av 
fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Etter det foreliggende lovforslag om nye 
bestemmelser i arbeidsmiljøloven om deltidsansatte, Prp. 83 L (2012-2013), ny § 14-3 (3), skal arbeidsgiver, før 
det treffes beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, så langt det er praktisk mulig 
drøfte spørsmålet med arbeidstakeren, med mindre denne selv ikke ønsker det.  
127 Dette synes også å ha vært tilfellet i Rt. 2009 s. 578 (Sykehuset Innlandet), selv om de faktiske forhold var mer 
sammensatte i denne saken enn i de øvrige saker; Rt. 1989 s. 1116 (servicevikar i Nordsjøen), Rt. 1997 s. 277 
(Norges Varemesse), Rt. 2005 s. 826 (tilkallingshjelp), Rt. 2006 s. 1158 (Ullevål Universitetssykehus). 
128 Aml. § 14-9 (1) a). 
129 Tjml. § 3 nr. 2 a. 
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margin for et visst skjønn som domstolene ikke kan sette til side», jfr. Rt. 
2006 s. 1158 (lagerarbeider, avsnitt 41).130 

 
 Prinsippet om fast ansettelse må også modifiseres slik at en økning av den 
fast ansatte arbeidskraft fremstår som «et reelt alternativ» til fortsatt midlertidig 
ansettelse. Skulle det ikke være tilfellet, vil fortsatt midlertidig ansettelse være 
rettmessig. 
 

Denne modifikasjon kommer klart til uttrykk i Rt. 2009 s. 578 (Sykehuset 
Innlandet, avsnitt 50): «Vikarbehovet skyldtes særlig at fast ansatte i 
turnuser ikke kunne jobbe mer enn hver tredje helg. Arbeidets art krevde at 
man måtte bruke vikarer som kjente pasientene og rutinene på de aktuelle 
poster. Jeg kan derfor ikke se at det var noe reelt alternativ for sykehuset å 
øke grunnbemanningen for å få utført det arbeid som A og andre vikarer 
utførte».131  

 
 Den relativt omfattende bruk av eksterne lærekrefter ved Det juridiske 
fakultet er temmelig kompleks, jfr. avsnitt II, spesielt II.4, og synes å innebære at 
fast ansettelse ikke fremstår som et realistisk alternativ til midlertidig ansettelse. 
 
 I forhold til spørsmålet om fast ansettelse er et reelt alternativ for den eller 
de midlertidige ansatte det gjelder, skal avslutningsvis også bemerkes at det 
ytterligere vil måtte tas i betraktning det forhold, at det kan være at en eller flere 
av disse arbeidstakere ikke ønsker fast ansettelse.  
 

En eller flere av de eksterne lærekrefter ved Det juridiske fakultet vil f.eks. 
kunne oppleve det greit nok å tilby eller akseptere undervisning i et kurs 
eller to for det kommende semester, men vil kanskje kvie seg for å inngå en 
fast avtale om slik undervisning; selv om en slik avtale skulle kunne sies 
opp med vanlig eller avtalt oppsigelsesfrist. Vedkommende kan ha høyst 
aktverdige grunner for en slik reservasjon; det skal kanskje skje 

                                                 
130 En tilsvarende «toleranse» for arbeidsgivers egen vurdering foreligger prinsipielt ikke ved den rettslige 
etterprøving av om en oppsigelse har saklig grunn, f.eks. på grunn av prestasjoner fra arbeidstaker som ikke er 
tilstrekkelig tilfredsstillende, jfr. Rt. 1984 s. 1058 (Nationaltheatret) om oppsigelse av en skuespiller, hvor 
Høyesterett bl.a. uttalte seg om «de spørsmål som gjelder domstolenes prøvingsrett i saker om sakligheten av en 
oppsigelse. --- Det er --- domstolenes oppgave å prøve om regelen er riktig anvendt i det konkrete tilfellet. Dette 
innebærer at domstolene kan prøve om oppsigelsen bygger på et riktig og fyldestgjørende faktisk grunnlag, om 
den begrunnelse som ligger til grunn bygger på relevante argumenter, om vurderingen har tilstrekkelig bredde, 
således også om avveiningen omfattet de rimelighetshensyn som her gjør seg gjeldende i forhold til 
arbeidstakeren. --- Det kan nok reises spørsmål om hvilken vekt en domstol bør legge på arbeidsgiverens 
vurdering av bedriftens behov for oppsigelse og arbeidstakerens kvalifikasjoner. Men dette er etter min mening 
mer et spørsmål om domstolenes praktiske muligheter for å prøve skjønnet enn et spørsmål om begrensning i selve 
prøvingsretten».  
131 Det var et beregnet vikarbehov på ca tre stillinger, men arbeidets art  «man måtte bruke vikarer som kjente 
pasientene og rutinene»  innebar etter Høyesteretts syn «at det [ikke] var noe reelt alternativ --- å øke 
grunnbemanningen». 
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partnerskifte i advokatfirmaet, det blir kanskje mer prosedyrevirksomhet, 
eller nødvendig å flytte til annen by, en departementsansatt får kanskje 
administrativt ansvar for en større utvalg som skal lage en utredning om 
rettslig problematikk knyttet til midlertidige ansettelser; familiesituasjonen 
kan være mer eller mindre labil, osv. osv. 

 
I en slik situasjon oppstår også det rettslige spørsmål om arbeidstakers 

reelle ønske om midlertidig, og ikke fast, ansettelse vil være avgjørende for 
rettmessigheten av en midlertidig ansettelse som kan tenkes å finne sted på disse 
premisser. Det er for øvrig en variant av dette spørsmål, om arbeidsgiver kan eller 
skal ta den konsekvens av arbeidstakers ønske at det ansettes en annen person, 
som gjerne vil ha fast ansettelse, men som kanskje er faglig svakere enn den 
person som arbeidsgiver helst ville ha ansatt. Formentlig må uttrykket «arbeidets 
karakter» forståes slik at det vil være adgang til midlertidig ansettelse av den 
person som har et markert bedre kvalifikasjonsgrunnlag enn den eller de øvrige 
personer det måtte være tale om. 
 

Spørsmålet synes temmelig sammensatt. På den ene side vil det utvilsomt 
være saklig at arbeidsgiver – fakultetet – foretrekker den person som må 
antas å ville gi den beste undervisning ut fra en vurdering av de faglige og 
pedagogiske kvalifikasjoner, tidligere erfaringsgrunnlag osv. Dette er 
omstendigheter som trekker i retning av at det bør være adgang til 
midlertidig ansettelse – spesielt dersom det skulle være et forholdsvis 
generelt trekk ved de potensielle søkere at de kvier seg for å inngå en fast 
avtale om undervisning – fordi fakultetet ellers vil være nødsaget til å 
ansette personer med svakere kvalifikasjonsgrunnlag enn det som fakultetet 
ønsker, noe som igjen kan bidra til å svekke kvaliteten på den samlede 
undervisning som fakultetet kan tilby.  
 
På den annen side vil det kunne være en fordel med kontinuitet også i den 
undervisning som finner sted ved eksterne lærekrefter, fordi det kan være 
slik at den som skal undervise over flere semestre kanskje bestreber seg 
mer på å gi en fullgod undervisning enn den som ikke skal undervise mer 
enn ett semester. Det videre spørsmål er imidlertid hvor langt dette 
resonnementet faktisk er holdbart; det kan også være at det i realiteten blir 
kanskje like god kontinuitet ved flere på hverandre følgende midlertidige 
avtaler, som ved en fast avtale som kanskje blir sagt opp etter forholdsvis 
kort tid. Det kan også være at den som har en midlertidig avtale bestreber 
seg særlig mye på å gi en fullt ut tilfredsstillende undervisning, for derved å 
oppnå en ny midlertidig avtale, mens den som har fått en fast avtale 
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kanskje finner at det ikke er nødvendig lenger å legge like mye energi inn i 
undervisningen som vedkommende ellers ville ha gjort.132  
 
Det rettslige utgangspunkt er at arbeidsmiljølovens bestemmelser er 
preseptoriske, jfr. aml. § 1-9, og at det derfor er betydelige betenkeligheter 
knyttet til det forhold at arbeidstakers ønsker skulle åpne for en videre bruk 
av midlertidige ansettelser enn det som ellers følger av arbeidsmiljølovens 
egne bestemmelser. Det er også en fare for at en slik åpning kan føre til 
misbruk fra arbeidsgivers side; det må derfor være på det rene både at 
arbeidstakers ønske virkelig er en midlertidig ansettelse og ikke fast 
ansettelse, og at kvalifikasjonsgrunnlaget er markert forskjellig; dessuten 
vil arbeidsgiver måtte ha bevisbyrden for at noen form for påvirkning av 
den ansatte i denne henseende ikke har forekommet. Samtidig må det også 
tas i betraktning at det er tale om en deltidsansettelse – ikke ansettelse i full 
stilling – slik at den økonomiske betydning av spørsmålet for arbeidstaker 
er mer begrenset enn det som vanligvis ellers vil være tilfellet i 
arbeidslivet; dermed gjør vernehensynet gjør seg ikke gjeldende med 
samme styrke som det ellers vanligvis gjør. På denne bakgrunn må det 
formentlig antas at uttrykket «arbeidets karakter» må kunne forståes slik at 
det vil være adgang til midlertidig ansettelse av den person som har et 
markert bedre kvalifikasjonsgrunnlag enn den eller de øvrige personer det 
måtte være tale om.  

 
 Sammenfatningsvis synes ovenstående drøftelse i dette avsnitt å kunne 
oppsummeres slik at den grunnleggende problemstilling fortsatt vil være om det 
foreliggende arbeidskraftsbehov i denne sammenheng kan karakteriseres som 
midlertidig, jfr. ovenfor avsnittene XIII.1 – XIII.3; det vil bl.a. være av vesentlig 
betydning at det er tale om sesongbetonte arbeidsoppgaver, hvor midlertidig 
ansettelse vil være rettmessig, og den såkalte grunnbemanningslære kan ikke sees 
å være til hinder for midlertidig ansettelse for at undervisningsbehovet dekkes 
ved eksterne lærekrefter i den utstrekning det for tiden gjøres ved Det juridiske 
fakultet, jfr. ovenfor avsnitt II.  
 
XIII.6 Særlig om løpende fornyelse av midlertidige ansettelse  
 For at den enkelte arbeidstaker skal kunne kreve fast ansettelse, vil 
arbeidstakeren – i tillegg til at de vilkår er oppfylt som er omtalt i foregående 
avsnitt – måtte ha «en tilstrekkelig fast tilknytning til bedriften»;133 det spørsmål 
som drøftes i dette avsnitt er således om, og når, løpende fornyelser av avtaler om 
midlertidig ansettelse innebærer at slik tilknytning etableres.  
                                                 
132 En variasjon over dette tema er det resonnement at det kan være en fordel at utskiftning finner sted når det 
gjelder de eksterne lærekrefter, bl.a. fordi «nye koster feier best». Det er imidlertid også slik at det er de gamle 
revene som er de eldste; de gamle kostene hvor det er særlig nødvendig å koste, slik at utskiftningsargumentet i 
seg selv derfor synes å ha noe begrenset verdi.  
133 Rt. 2009 s. 578 (Sykehuset Innlandet avsnitt 47). 
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 Arbeidsmiljølovens utgangspunkt om at arbeidstakere skal ansettes fast, 
aml. § 14-9 (1), med mindre vilkårene for midlertidig ansettelse foreligger, 
innebærer også at det vil være en omgåelse av disse regler om arbeidstakere blir 
ansatt midlertidig, men slik at midlertidige arbeidsavtaler fornyes – mer eller 
mindre automatisk – over lengre tid.  
 

Illustrerende er Rt. 2005 s. 826 (tilkallingshjelp) hvor arbeidstakeren 
arbeidet omtrent daglig i tilnærmet full stilling, som «ekstrahjelp ved 
behov». Etter at det var inntruffet en «episode» med arbeidsgiver, fordi 
arbeidstaker skriftlig hadde tatt opp ulike sider ved arbeidsmiljøet i 
virksomheten, ble arbeidstaker «bedt om å forlate arbeidsstedet», og hadde 
senere hverken arbeid ved eller lønn fra bedriften. Høyesterett fant (avsnitt 
30-31) at avtalen «mangler helt den trygghet for arbeidstakeren som blant 
annet følger av arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern ved fast 
ansettelse, i tillegg til at den … i det hele tatt gir arbeidstakeren en 
beskjeden sikkerhet for at han får arbeid og dermed lønnsinntekt»; avtalen 
måtte karakteriseres som «en omgåelse» av arbeidsmiljølovens stramme 
regulering av adgangen til å avtale midlertidige ansettelsesforhold, og den 
løsere tilknytning mellom bedrift og arbeidstaker som arbeidslivet kan ha 
behov for, vil «måtte vurderes i forhold til de grenser for adgangen til 
midlertidige arbeidsavtaler som må ansees å følge av § 58 A». 

 
 I praksis vil det kunne forekomme at det etter hvert viser seg at behovet for å 
få utført arbeidsoppgavene er av mer permanent karakter, slik at det opprinnelige 
grunnlag for midlertidig ansettelse ikke lenger foreligger. I slike tilfelle vil 
arbeidstakeren i realiteten være fast ansatt, selv om arbeidet utføres i henhold til 
en midlertidig arbeidsavtale, eventuelt i henhold til fornyede midlertidige 
arbeidsavtaler.  

Illustrerende er Rt. 1989 s. 1116 (servicevikar i Nordsjøen) hvor 
arbeidstakeren hadde arbeidet som vikar på Statfjordfeltet i to og et halvt år 
i henhold til vikaravtaler for hver gang hun var ute på feltet. Hennes 
tjeneste atskilte seg ikke vesentlig fra skiftordningen for fast ansatte 
servicearbeidere. Høyesterett fant at hun skulle vært regnet som fast ansatt 
og at den vikarordningen bedriften praktiserte i hennes tilfelle, var i strid 
med arbeidsmiljølovens regler. Selv om det hadde vært svingninger, hadde 
det hele tiden vært et meget stort fravær blant arbeidstakerne på feltet, 
særlig blant servicearbeiderne. Tilstanden har vært stabil og påregnelig for 
bedriften. Gjennom hele to og et halvt år hadde hun noenlunde kontinuerlig 
hatt til sammen 20 vikariater med etterfølgende opparbeidet fritid med lønn 
på land. Hennes tjenesteforhold bar preg av at hun fast, og over lang tid, 
hadde fylt et generelt, stort vikarbehov for bedriften. Selv om vikaren ikke 
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var rettslig forpliktet til det, var situasjonen slik at det ble forventet at hun 
måtte reise ut i Nordsjøen på korteste varsel.  

Tilsvarende kan merkes Rt. 1997 s. 277 (Norges Varemesse), Rt. 2005 s. 
826 (tilkallingshjelp), Rt. 2006 s. 1158 (Ullevål Universitetssykehus), og i 
Rt. 2009 s. 578 (Sykehuset Innlandet avsnitt 47) er det uttrykkelig uttalt at 
en arbeidstaker som «har en tilstrekkelig fast tilknytning til bedriften» vil 
kunne kreve fast ansettelse lenge før fireårsperioden er utløpt,134 dersom 
den midlertidige ansettelse som vikar har vært brukt for å dekke et stabilt 
og løpende behov for arbeidskraft i virksomheten. 

 
 I de ovennevnte saker hadde arbeidstakeren regelmessig utført arbeid i 
virksomheten mer eller mindre kontinuerlig gjennom et noe lengre tidsrom; dette 
tidsrom varierte fra et par års tid til noe over ett år. Gjennom dette tidsrom var det 
således blitt etablert et faktisk tilknytningsforhold mellom arbeidstaker og 
virksomhet, av en mer eller mindre varig karakter; arbeidstakeren hadde dermed 
hatt «en tilstrekkelig fast tilknytning» til virksomheten. Dermed forelå det 
nødvendige grunnlag for å kunne kreve fast ansettelse.  
 

På det mer prinsipielle plan må det kunne sies, at dess lenger en 
arbeidstaker har arbeidet ved en virksomhet, dess større grunn er det til å sikre 
arbeidstakers stillingsvern, slik at dette blir tilsvarende det som gjelder for fast 
ansatte. Kravet om «en tilstrekkelig fast tilknytning» kan sees som et utslag av 
dette overordnede hensyn.  
 

Siden det prinsipielle utgangspunkt er at det ikke skal gjøres bruk av 
midlertidige ansettelser for å dekke virksomhetens behov for fast 
arbeidskraft, og siden det prinsipielle utgangspunkt er at en arbeidstaker er 
å anse som fast ansatt, uansett ansettelsestid, dersom vilkårene for 
midlertidig ansettelse ikke foreligger, vil kravet om «en tilstrekkelig fast 
tilknytning» – og det krav om en tilknytning som går ut over en viss 
minimumstid som ligger implisitt i dette – også kunne sees som et indisium 
på at virksomheten har gjort bruk av midlertidig ansettelse for å dekke et 
permanent arbeidskraftbehov; i så fall er dette krav ikke nødvendigvis et 
selvstendig vilkår for å kunne kreve fast ansettelse.  

 
 Det må imidlertid fremheves at arbeidsforholdets lengde ikke vil være 
avgjørende, dersom vilkårene for øvrig for å kreve fast ansettelse ikke foreligger.  
 

                                                 
134 Som en parallell i denne sammenheng kan også merkes forslaget om at deltidsansatte skal ha rett til stilling 
tilsvarende faktisk arbeidstid, allerede hvor den deltidsansatte «de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover 
avtalt arbeidstid», jfr. Prp. 83 L (2012-2013) om forslag til ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven, § 14-4 a (1). 
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Illustrerende er Rt. 2009 s. 578 (Sykehuset Innlandet), hvor fast ansettelse 
utgjorde ikke noe reelt alternativ til bruken av gjentatte midlertidige 
ansettelser, og arbeidstakers krav om fast ansettelse ble derfor ikke tatt til 
følge. Arbeidstakeren hadde gjennom tre år og syv måneder vært i 
sammenhengende midlertidig arbeid i stillinger som kvalifiserte for fast 
ansettelse.135 Til sammenligning var ansettelsestiden i Rt. 2006 s. 1158 
(Ullevål Universitetssykehus), hvor arbeidstakeren vant frem, 14 måneder.  
 

 De ovennevnte saker gjelder alle tilfelle hvor arbeidstakeren regelmessig 
hadde utført arbeid i virksomheten mer eller mindre kontinuerlig gjennom et noe 
lengre tidsrom. Den foreliggende rettspraksis er derfor ikke uten videre 
avgjørende for spørsmålet om «en tilstrekkelig fast tilknytning» etableres i tilfelle 
hvor det er et betydelig avbrekk i tid mellom de forskjellige midlertidige 
arbeidsforhold; eksempelvis hvor en midlertidig arbeidsavtale går ut på 
undervisning i et relativt kort tidsrom innen ett semester, og ny midlertidig 
arbeidsavtale inngås for tilsvarende undervisning det neste semester, osv.  
 

Dertil kommer det forhold at det vanligvis, i utpreget grad, ikke vil være 
tale om arbeidstakers hovedbeskjeftigelse, men om arbeid ved siden av 
annen stilling eller erverv.   

 
 Som utgangspunkt må det kunne legges til grunn at det over tid etableres et 
tilknytningsforhold mellom partene, avhengig av regelmessighet, hyppighet og 
varighet av de enkelte midlertidige arbeidsforhold. Samtidig er utgangspunktet 
også at de enkelte midlertidige arbeidsforhold er tidsbegrensede, og at begge 
parter ikke er forpliktet ut over den avtalte tid eller det avtalte oppdrag. Kravet 
om sammenhengende ansettelsestid etter fireårsregelen i aml. § 14-9 (5)136 kan 
sies å forsterke det sistnevnte utgangspunkt. I samme retning trekker uttalelsen i 
Rt. 2009 s. 578 (Sykehuset Innlandet, avsnitt 48): «Selv om fireårsregelen ikke 
har som formål å begrense rettigheter etter den ulovfestede lære, er det ikke noe i 
rettskildesituasjonen som tilsier at læren nå bør videreutvikles». Skal det kunne 
legges til grunn at et midlertidig arbeidsforhold ikke medfører forpliktelser ut 
over den avtalte tid eller det avtalte oppdrag, vil det derfor måtte foreligge ganske 
klare holdepunkter for at det fra begge parters side er tilsiktet og forutsatt at 
arbeidsforholdet skal fortsette ut over dette, f.eks. i form av rett og plikt til å 
utføre arbeid i henhold til fornyet midlertidig arbeidsavtale. 
 

                                                 
135 Rt. 2009 s. 578 (Sykehuset Innlandet, avsnitt 89); i saken var det et vesentlig spørsmål om sykefravær skulle 
medregnes i forhold til fireårsregelen i aml. § 14-9 (5); Høyesterett fant at sykefraværet ikke skulle medregnes slik 
bestemmelsen lød den gang, ved lovendring av 25. juni 2010 nr. 31 er bestemmelsen nå endret, slik at også tid 
som skyldes sykefravær skal medregnes. 
136 Jfr. det påfølgende avsnitt XIII.7. 
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 På bakgrunn av ovenstående synes derfor rettstilstanden å kunne 
oppsummeres slik at den blir tilsvarende forholdet ved gjentatte fornyelser av 
avtaler om undervisningsoppdrag m.v., jfr. ovenfor avsnitt VIII.  
 
XIII.7 Fireårsregelen i aml. § 14-9 (5); forholdet til uberettiget midlertidig 
ansettelse  
 Etter arbeidsmiljølovens § 14-9 (5) annet punktum skal arbeidstaker som har 
vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, bl.a. i henhold til § 14-
9 (1) a), ansees som fast ansatt, slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold 
får anvendelse. 
 
 Bestemmelsen er utformet med utgangspunkt i tjenestemannslovens 
tilsvarende bestemmelse; bl.a. kreves at den midlertidige ansettelse har vært 
sammenhengende; 137 det vises for så vidt til gjennomgåelsen ovenfor avsnitt 
XII.3.  
 
 
XIV. Forholdet til Reglement for sidegjøremål ved Universitetet i Oslo, med 
supplerende regler for godkjenning ved Det juridiske fakultet 
 Reglement for sidegjøremål ved Universitetet i Oslo omfatter «alle tilsatte 
ved UiO», også bistillinger og deltidsstillinger,138 likevel med enkelte 
modifikasjoner når det gjelder de to sistnevnte grupper. Reglementets formål er 
«å verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og integritet», og det 
legges derfor opp til «åpenhet om mulige interessekonflikter og håndtering av 
slike».139 Reglementet fastsetter for øvrig særlig hvilke sidegjøremål som ikke 
skal meldes, hvilke som skal meldes, og hvilke som bare vil være tillatt etter 
skriftlig avtale med universitetet.140  
 
 I de utfyllende regler for Det juridiske fakultet er bl.a. fastsatt at partnerskap 
i advokat- eller rådgivningsselskap, fast ansettelse i advokat- eller 
rådgivningsselskap, langvarig oppdragsavtale med advokat- eller 
rådgivningsselskap som går ut over et bestemt oppdrag «kan … normalt ikke 
godkjennes». I de utfyllende regler er avslutningsvis fastsatt, rent generelt, at det 
«kan gjøres unntak for midlertidig ansatte, som stipendiater og postdoktorer.  
 

                                                 
137 Lill Chr. Egeland i Jakhelln, Aune, Kroken og Lenth [red.]: arbeidsrett.no – kommentarer til 
arbeidsmiljøloven, (Cappelen Damm Akademisk, 3. utg. 2011) § 14-9 med note 14, s. 821-822, Atle Sønsteli 
Johansen og Einar Stueland [red.]: Arbeidsmiljøloven – kommentarer og praksis (Gyldendal 2011) s. 583-584, 
Fougner, Holo, Sundet og Thorkildsen: Arbeidsmiljøloven - kommentarutgave (Universitetsforlaget 2013) s. 659-
660. 
138 Reglementets punkt 9; reglementet ble vedtatt av universitetsstyret 12. september 2006, og supplerende regler 
for godkjenning av sidegjøremål ved Det juridiske fakultet ble vedtatt av fakultetsstyret 8. juni 2006. 
139 Reglementets innledning. 
140 Reglementets punkt 2, 3 og 4 
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 I den utstrekning undervisnings-, veilednings- og sensuroppgaver blir utført 
som selvstendige oppdrag, må det uten videre kunne legges til grunn at 
reglementets bestemmelser ikke får anvendelse: I slike tilfelle foreligger det 
nettopp ikke noe ansettelsesforhold, og det fremgår utvetydig av reglementet at et 
ansettelsesforhold er en grunnleggende forutsetning for at reglementet skal få 
anvendelse. 
 
 I relasjon til reglementet synes det avgjørende å måtte være hvorledes 
partene seg imellom har avtalt at deres rettsforhold skal være – skulle det med 
andre ord være avtalt at deres rettsforhold skal være et arbeidsforhold, vil 
reglementets bestemmelser få anvendelse.  
 

Reglementet er riktignok utferdiget av en offentlig institusjon, og 
reglementet er motivert av offentligrettslige interesser, men rettsgrunnlaget 
for å gjøre reglementet gjeldende overfor den enkelte vil måtte søkes i det 
rettsforhold som er etablert mellom vedkommende og institusjonen. 

 
 I den utstrekning det skulle bli avtalt med den enkelte at undervisnings-, 
veilednings- og sensuroppgaver skal utføres i henhold til en arbeidsavtale, vil 
derfor reglementets bestemmelser måtte overholdes. I praksis innebærer dette 
formentlig at personer som er partnere eller fast ansatte i advokat- eller 
rådgivningsselskap ikke vil kunne utføre oppgaver av denne art.  
 
 Siden det sentrale reglement ikke går lenger enn til å påby at ansatte skal 
melde fra om «enkeltpersonforetak og andeler i selskaper»,141 vil det kunne være 
verd overveielse om Det juridiske fakultet finner det formålstjenlig fullt ut å 
opprettholde det som nå følger av fakultetets utfyllende regler, at forhold av 
denne art «kan … normalt ikke godkjennes». Som nevnt er det i de utfyllende 
regler avslutningsvis fastsatt, rent generelt, at det «kan gjøres unntak for 
midlertidig ansatte» – ikke bare for stipendiater og postdoktorer – og fakultet vil 
derfor ha anledning til å treffe vedtak om at unntak også skal gjelde for 
midlertidig ansatte som skal utføre undervisnings-, veilednings- og 
sensuroppgaver, og vil også kunne fastsette nærmere begrensinger for så vidt, så 
som med hensyn til omfang m.v. av slike oppgaver pr. semester eller 
undervisningsår. 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
 
                                                 
141 Reglementets punkt 3. 
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