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Plassering

• Virksomheter må fra tid til annen 

nedbemanne, av ulike årsaker

• Grunnvilkåret for nedbemanning – det 

generelle saklighetskravet i aml § 15-7 –

bestrides sjelden

• Betydningen av ansienniteten vil 

imidlertid kunne variere med behovet for 

nedbemanning. Typisk markedstilpasning 

vs prekær økonomisk situasjon
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Plassering

• En oppsigelse er en styringsrettsbeslutning

• Ved nedbemanning må arbeidsgiver foreta 

en utvelgelse mht hvem som skal sies opp

• Arbeidsgivers styringsrett mht utvelgelse til 

oppsigelse er betydelig innskrenket

• ved lov

 saklighetskrav ved utvelgelse

• ved tariffavtale, her HA LO-NHO § 8-2

 en betinget ansiennitetsregel
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Saklighetskravet ved utvelgelse

• Aml § 15-7

• Rt. 1966 s. 393 Papyrus

• Rt. 1972 s. 1330 Grand Hotell

• Rt. 1986 s. 879 Hillesland

 Ved avgjørelsen av hvilke av flere 

arbeidstakere som skal sies opp, gir 

ordlyden i § 60 nr. 2 ikke direkte 

veiledning, men et saklighetskrav vil 

selvsagt gjelde også her.
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Hovedavtalens ansiennitetsprinsipp

• HA LO-NHO § 8-2

• AR-2018-18 avsn 40

 Hovedavtalen § 36 er en regel om 

utvelgelse ved oppsigelse. Ved 

nedbemanning skal utvelgelsen ta 

utgangspunkt i ansiennitet. 
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Hovedavtalens ansiennitetsprinsipp

• AR-2018-18 avsn 40

 Bestemmelsen er ikke absolutt. Ansiennitet 

kan fravikes dersom det er saklig grunn til 

det. 
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Hovedavtalens ansiennitetsprinsipp

• AR-2018-18 avsn 40

 Den kortfattede formuleringen er en rettslig 

standard som stiller krav til arbeidsgivers 

vurderinger ut over det som følger av 

arbeidsmiljøloven § 15-7.

 (sml AR-2016-17 avsn 72)
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Hvorfor «brennaktuelt» nå?

• Ikke endring av aml § 15-7

• Ikke endring av Hovedavtalen § 8-2

• Ikke en plutselig endring av arbeidslivet

 Rett og slett bare noen som har tenkt 

«never waste a good crisis»
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Hvorfor «brennaktuelt» nå?

• Arbeidsgiversiden har prøvd seg, men har 

blitt slått tilbake

• Arbeidsgiversiden har forsøkt å skyve de 

alminnelige domstolene foran seg, men 

Arbeidsretten har ikke veket fra det 

tariffavtalte ansiennitetsprinsippet

• Arbeidsgiversiden har ikke valgt sine 

kamper med omhu
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Hva er status nå?

• Krets: 

o Rt 2015 s. 1332 Gresvik (desember 2015)

o AR-2016-17 Nokas (juni 2016)

o HR-2017-561-A Posten II (mars 2017)

o AR-2018-18 NRK (september 2018)
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Hva er status nå?

• Kriterier: 

o LB-2017-75155 Skanska 

o ARD-2006-286 Schøyen Bilcentraler

o ARD-2009-48 Securitas
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Hva er status nå?

• Saksbehandling: 

o LB-2017-75155 Skanska

o LG-2018-7314 Bravida 

o RG-1989-1113 Liaaen

o RG-2011-113 DN Nye Medier

o (og Arbeidsrettens praksis)

Evju-seminaret 2018side 12



Protokoll LO – NHO oktober 2018
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LO og NHO avholdt den 15. og 31. oktober 2018 forhandlingsmøter 

vedrørende forståelsen av Hovedavtalen LO – NHO § 8-2. 

Partene kom til enighet om følgende protokolltekst:

"Av Hovedavtalen LO – NHO § 8-2 første ledd følger at ansiennitet 

danner utgangspunktet ved utvelgelse av arbeidstakere for oppsigelse. 

Dette innebærer at tjenestetiden er et moment som skal tas i 

betraktning ved vurderingen av hvem som skal gis oppsigelse. 

Hvilken vekt ansiennitet skal tillegges ved utvelgelsen er et annet 

spørsmål, og vil i den enkelte sak bero på en totalbedømmelse av alle 

relevante forhold. § 8-2 oppstiller ikke noe krav om at 

ansiennitetsrekkefølgen skal følges ubetinget. Ansiennitet kan 

fravikes når det foreligger saklig grunn."  



Ansiennitet og utvelgelseskrets

• To helt grunnleggende forhold:

1. Det er et krav til saklig grunn for å 

avgrense utvelgelseskretsen fordi en 

avgrensning av utvelgelseskretsen i seg 

selv innebærer en krenkelse av 

ansiennitetsprinsippet, jfr AR-2016-17 

Nokas avsnitt 65 – 67, 74.
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Ansiennitet og utvelgelseskrets

2. Hvis usaklig avgrensning av 

utvelgelseskretsen er samtlige oppsigelser 

ugyldige, jfr. Rt. 2015 s. 1332 avsnitt 36
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Ansiennitet og utvelgelseskrets

• Nokas-dommen ryddet godt opp etter 

Gresvig-dommen, men så kom Posten II-

dommen og rotet til bildet

 Nokas avsn 81/84 vs Posten II avsn 66

 En syrlig Evju i Nytt i privatretten 2/2017

• Hva med avsn 48 og 49 i AR-2018-18 

NRK?

 Pakker det inn, men holder fast ved Nokas
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Ansiennitet og utvelgelseskriterier –

herunder krav til saksbehandlingen

• Ansienniteten er utgangspunktet.

 HA § 8-2

 ARD-2009-48

 Protokoll LO – NHO 15. og 31. oktober 

2018
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Ansiennitet og utvelgelseskriterier –

herunder krav til saksbehandlingen

• Hva som nærmere ligger i saklig grunn til å 

fravike ansiennitet er behandlet i en rekke 

dommer. 

 Det er helt på det rene at det nær sagt alltid 

kan være saklig grunn til å fravike 

ansienniteten.

 Kompetanseforskjeller (opplæring)

 Sosiale forhold etc
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Ansiennitet og utvelgelseskriterier –

herunder krav til saksbehandlingen

• ARD-2009-48 avsn 34
 Av Hovedavtalen § 8-1 nr. 3 følger at ansiennitet danner 

utgangspunktet ved utvelgelse av arbeidstakere for 

permittering. Dette innebærer at tjenestetiden er et moment 

som skal tas i betraktning ved vurderingen av hvem som skal 

permitteres. Hvilken vekt ansiennitet skal tillegges ved 

utvelgelsen er et annet spørsmål, og vil i den enkelte sak bero 

på en totalbedømmelse av alle relevante forhold. § 8-1 nr. 3 

oppstiller ikke noe krav om at ansiennitetsrekkefølgen skal 

følges ubetinget. Ansiennitet kan fravikes når det foreligger 

saklig grunn.
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Ansiennitet og utvelgelseskriterier –

herunder krav til saksbehandlingen

 For så vidt gjelder spørsmålet om hva som kan 

betraktes som saklig grunn, nøyer Arbeidsretten 

seg med å vise til avgjørelsen i ARD 1997 side 

201, hvorfra gjengis fra rettens premisser:

«(..) Ved vurderingen av om saklig grunn foreligger, vil 

faglige kvalifikasjoner, sosiale og andre hensyn, så vel som 

ansettelsestid og ansiennitetsforskjeller, være momenter av 

betydning. ... Hvorvidt en fravikelse av 

ansiennitetsrekkefølgen er berettiget må avgjøres konkret. ...» 
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https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/ard-1997-201


Særlig om kravene til saksbehandlingen

• Det må foretas en helhetsvurdering hvor 

blant annet ansiennitetsforskjellen har 

betydning, og graden av 

kompetanseforskjell har betydning. 

 det må foretas en konkret vurdering og 

avveining av om det enkelte 

ansiennitetsfravik er saklig.

 Det må foretas en totalbedømmelse og 

sammenlignende vurdering
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Særlig om kravene til saksbehandlingen

• ARD-2006-286 avsn 72

 Bestemmelsen må etter flertallets syn forstås slik at 

den gir anvisning på at ansiennitetsfravik må bero 

på en konkret vurdering og avveining av ulike 

forhold og hensyn. Det følger av bestemmelsen at 

ansettelsestid og ansiennitetsforskjeller er faktorer 

som må tas i betraktning i en slik sammenheng.
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Særlig om kravene til saksbehandlingen

• ARD-2009-48 avsn 37

• Fravik fra ansiennitetsrekkefølgen forutsetter en 

nærmere vurdering og avveining, jf. for så vidt 

ARD 1990 side 169. Det er et ubetinget krav at 

utvelgelsen er forankret i et forsvarlig faktisk 

fundament og er basert på saklige hensyn. Det er 

åpenbart at reglene om adgang til permittering i 

Hovedavtalen § 8-1 følgende forutsetter at 

saksbehandlingen skal være forsvarlig.
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https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/ard-1990-169


Oppsummering
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