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• Tittel: «Midlertidig ansettelse for testing av 
arbeidstakers egnethet: Utskiftning av 
arbeidstaker eller forlengelse av 
midlertidig arbeidsforhold ved utløp av 
midlertidig avtale»

• Utgangspunkt i arbeidsgivers styringsrett

• Sentrale: Om en midlertidig ansettelse 
kan etablere en tilknytning som gir en 
form for «vern for etablert posisjon», og 
eventuelt hvor sterkt et slikt vern skal 
være. 

Overordnet om masteroppgaven
UNIVERSITETET I BERGEN

Fra Fafo-rapport 2019:38 s.48:
«håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie»



Forts. overordnet
• Utskiftning av arbeidstaker der behovet vedvarer etter endt 

arbeidsavtale: 
– Om det foreligger et vern i form av at arbeidsgiver ikke fritt 

kan bytte den midlertidige arbeidstakeren med en annen

• Fornyelse av midlertidig arbeidsforhold der behovet vedvarer 
etter endt arbeidsavtale: 
– Om den tidligere midlertidige arbeidsavtalen kan tilsi at 

behovet for videre testing ikke foreligger, og dermed gjør 
ansettelsen urettmessig
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Aktuelle underproblemstillinger
• I) Oppstiller arbeidsmiljøloven begrensninger i adgangen til 

fornyelse eller utskiftning av midlertidige ansettelsesforhold i lys 
av arbeidsgivers vurdering av egnethet?

• III) Kan det oppstilles krav til saklig grunn ved utskifting av en 
midlertidig arbeidstaker?

• III) Innebærer direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår 
noen begrensninger for norsk rett når det gjelder å avtale 
midlertidighet for å avklare arbeidstakers egnethet?
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I) Begrensninger i arbeidsmiljøloven
• Avklare og sammenligne saklighetskrav og domstolens 

overprøvingsadgang ved:
– Fast ansettelse 
– Prøvetid
– Midlertidig ansettelse der det midlertidige behovet fortsatt 

gjør seg gjeldende

• Særlig for fornyelsestilfellet: 
– Vurdering av hvert enkelt alternativ til midlertidig ansettelse i 

aml. § 14-9 annet ledd om de åpner for at den midlertidige 
ansettelsen begrunnes i en videre testing av egnethet. 

UNIVERSITETET I BERGEN



II) Krav til saklig grunn ved utskifting
• Oppstilles i rettspraksis et saklighetskrav for beslutninger i medhold av styringsretten:

– «Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. 
Utøvelsen av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen , det 
må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller 
basert på utenforliggende hensyn», jf. Rt.2001 s.418 (Kårstø)

• Forarbeidene til statsansatteloven gir anvisning på en rettsregel som gir vikarer og de 
som har utført arbeid av midlertidig karakter en vernet posisjon der det tidsbegrensede 
behovet vedvarer etter endt arbeidsavtale

• Omgåelsesbetraktninger: Betydning av at arbeidsgivers beslutning bærer preg av en 
omgåelse av arbeidsmiljølovens regler 

• Om det finnes utslag av samme betraktninger andre steder i arbeidsmiljøloven
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III) Direktiv 2019/1152
• Om det kan utledes av direktivet at en ikke kan 

bruke midlertidig ansettelse som reell prøvetid?
– Art. 8 nr.1: Krav til maksimal lengde på 

prøvetiden
– Art. 8 nr.2 siste punktum: Ikke fornye prøvetid 

ved ny midlertidig arbeidsavtale for samme 
arbeid
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Spørsmål og diskusjon
• I) Oppstiller arbeidsmiljøloven begrensninger i adgangen til 

fornyelse eller utskiftning av midlertidige ansettelsesforhold i lys 
av arbeidsgivers vurdering av egnethet?

• III) Kan det oppstilles krav til saklig grunn ved utskifting av en 
midlertidig arbeidstaker?

• III) Innebærer direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår 
noen begrensninger for norsk rett når det gjelder å avtale 
midlertidighet for å avklare arbeidstakers egnethet?
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