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1. Begrepet og kort om historikk

2. Tjenestetidens betydning for saklig 

personkrets ved nedbemanning 

3. Ansiennitetens betydning for saklig valg 

mellom personer for oppsigelse

4. Ansiennitetsvurderinger og 

saksbehandlingskrav  
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Vekter

• § 5 nr. 1 lønnsbestemmelse: «Nyansatte med praksis fra annet tariffbundet 

vaktselskap gis ansiennitet»

Buss

• §3.1 Bedriftsansiennitet: «Med bedriftsansiennitet forstås den tid vedkommende 

har vært sammenhengende ansatt i bedriften.». 

• Konsernansiennitet i § 3.6:

Luft

• Listeregime der utgangspunktet er ubetinget ansiennitetsregel, men adgang til 

fravik lokalt, Rt-2011-609

Uensartet samlebegrep
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Før Hovedavtalen 1935

Ansiennitet i første rekke 

basert på lokal praksis

Ingen ensartet oppfatning i 

LO/AfL om hensiktsmessigheten 

av tariffavtalte ansiennitetsregler 

betydning

1935 - 1982

Funksjonærhovedavtalen 

«Ved innskrenkning av 

personantallet tas under ellers 

like vilkår hensyn til 

ansienniteten innen de 

forskjellige kategorier [ ] eller 

faggrupper»

Rettspraksis stillingsvernsaker 

– høy alder og lang tjenestetid

1982 

Industrihovedavtalen LO-NHO

- Gruppearbeid som ledet til ny 

ordlyd i samlet 

arbeiderhovedavtale i 1993 

- Ny aktualitet 

Tariffavtaler og oppsigelsesansiennitet 
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TILBAKEBLIKK; MARIUS ORMESTAD OM ANSIENNITET 1904* 

Våg 2014:



Ansiennitetens betydning 

for utvalgskrets
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• Saklig bedriftsmessig grunn

• Saklig valg ned til den 

enkelte oppsigelse

Aml § 15-7: 

«..saklig begrunnet i 

virksomhetens forhold »
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• Svikt i muligheten for 

bedriftsøkonomisk  

forsvarlig sysselsetting

• Saklig å innrette 

fremgangsmåten ut fra 

realitetene

• Ikke alle avdelinger/ funksjoner 

rammes likt av markedssvikt
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FUNKSJONÆRHOVEDAVTALEN



NOKAS (ARD-2016-151) 
Rettslig bakteppe: Rt-2015-1332 G-Sport 

• Rt-2015-1332 pr. 38 «Selv om utgangspunktet er at det er selskapet som er utvelgelseskrets, følger det 
av rettspraksis at dette utgangspunktet på saklig grunnlag kan fravikes..»

NOKAS:

• Pr. 77: «Det er etter Arbeidsrettens syn ikke grunnlag for at normen for å fravike bedriften eller 
virksomheten som utvalgskrets er annerledes etter HA § 8-2 første ledd enn etter de ulovfestede 
reglene», 

• Pr. 81 «…Oversikten over ansatte i avdeling Rogaland viser at det er mange med kortere ansiennitet enn 
de tre oppsagte i saken her, og at det til dels er store forskjeller. Betydningen av dette er imidlertid ikke 
vurdert fordi utvalgskretsen er avgrenset til Sola Heliport» og

• Pr. 84 «Ved å være tariffbundet har Nokas påtatt seg en særskilt forpliktelse til å følge 
ansiennitetsreglene, med mindre det foreligger saklig grunn til å fravike dem. En korrekt utvelgelse av 
hvem som må sies opp innenfor disse rammene vil nødvendigvis måtte medføre noe mer arbeid»
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Posten II – HR-2017-561-A: Fremmer anførsel 
LO ble hørt med i NOKAS

(65)

«A har med dette som utgangspunkt gjort gjeldende at bruken av 

ansiennitetsprinsippet – om det skal ha noen mening og ivareta de hensyn 

som prinsippet bygger på – forutsetter at utvalgskretsen har en størrelse 

som sikrer tilstrekkelig representativitet for den berørte stillingskategorien.»

Og Posten er tilsluttet Spekters hovedavtale der § 36 er lik 

hovedavtalen LO-NHO § 8-2
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Posten II – HR-2017-561-A: Høyesterett 
markerer avstand fra resonnementet (66)

«Jeg er ikke enig i en slik tilnærming. Det er en saklig begrunnet utvalgskrets 

som avgrenser hvem som ved overtallighet skal konkurrere om stillingene. Når 

denne avgrensningen skal foretas, har utvelgelseskriteriet ingen plass. Dette 

gjelder hva enten det er ansiennitet, kvalifikasjoner, alder eller sosiale forhold –

eventuelt en kombinasjon av disse – som skal være styrende for hvem som blir 

overtallig. Ansiennitet står i så måte ikke i noen særstilling. Etter mitt syn følger 

dette entydig av Rt-1986-879 (Hillesland), Rt-1992-776 (Sparebanken Nord-

Norge) og Rt-2015-1332 (Gresvig). I disse avgjørelsene er henholdsvis en 

avdeling, en filial og til og med en avdeling med én ansatt blitt akseptert som 

utvalgskrets etter en prøving av om begrensningen er saklig begrunnet.» 12

https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-1986-879
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-1992-776
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2015-1332
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Spekters hovedanførsel: 

« .[ ].Posten II tilsier at Arbeidsretten 

i Nokas bygget på en uriktig 

forståelse av arbeidsmiljøloven og 

av den grunn har tolket 

Hovedavtalen LO-NHO uriktig.»

Spekter (ARD-2018-18)
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1. Siterer Posten II pr. 66

2. Konkluderer slik: 

«Det som her er uttalt retter seg ikke 
mot forståelsen av Hovedavtalen § 36. 
Avgrensning til deler av en virksomhet 
kan ha avgjørende betydning for 
ansiennitet som utvelgelseskriterium, 
og dermed for det tariffestede 
stillingsvernet.»

• Spekter pr. 48 og 49 

?



Men ansiennitet etablerer ikke en stillingsvernsregel 

• Hovedavtalens anviser ansiennitetsvirkninger ikke en rettsregel

• Peker på et moment fra rettspraksis og stadfester dette 

momentets betydning i en helhetlig saklighetsvurdering

• Ulikt HA LO-NHO § 5-11 om oppsigelse og avskjed av 

tillitsvalgte, jf. ARD-2012-54 og Rt-2012-1702

• NOKAS II gjelder noe annet
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Tariffhistorikken HA § 8-2 

LOs krav ved tarifforhandlingene i 1981

Den endelige teksten i HA 1981

N.A.F.s kommentarer til HA 1981
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Ordlyden i HA § 8-2 etter 1994
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• Hovedavtalen 

• NHOs kommentar om 

krets mm. (1994)



LOs kommentarutgave fra 1994

20



21

• Tariffestet stillingsvern

Evju, Tariffavtalebegrepet – prosessuelt 

og materielt, ArA 2005 s. 112, på side 

115:



Forsøk på oppsummering…
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• Saklig utvalgskrets er (fortsatt) spørsmål om saklig valg som går tilbake til 

sakligheten for iverksettelse av oppsigelser

• Fastsetting av utvalgskrets er ikke et «frirom» for de allmenne 

saklighetsnormer som gjelder beslutninger som har rettslig betydning for 

ansettelsesforhold

• Utvalgskretser motivert av utenforliggende eller usaklige grunner er 

usaklige 

• Den usakligheten kan også støte an mot Hovedavtalens 

ansiennitetsbestemmelse



Ansiennitetens 

betydning for 

personvalg
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• Krav til saklighet ved valget 

mellom flere

• Aml. § 15-7/ § 60 

«Arbeidstaker kan ikke 

sies opp uten at det er 

saklig begrunnet i 

virksomhetens ..[ ].. 

forhold»



Ot.prp. nr. 50 (1993-1994) – prioritet mellom 
forstrinnsrettsberettigede: bakteppe Rt-1992-1039

«Etter departementets vurdering er det best i tråd med formålet med denne regelen å pålegge arbeidsgiver 
å foreta en prioritetsvurdering på grunnlag av de samme utvelgelseskriterier ved oppbemanning som ved 
nedbemanning på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak. Et mindretall i utvalget foreslår 
dette. Forslaget innebærer at vurderingsgrunnlaget blir det samme som etter § 60 nr 2. Etter § 60 nr 2 
stilles det krav om saklighet ved utvelgelsen. I rettspraksis er det fastslått at ansiennitet er ett av 
momentene som skal tillegges vekt ved denne vurderingen, et annet sentralt moment er kvalifikasjoner. Det 
kreves at arbeidsgiver treffer en forsvarlig avgjørelse og at den kan begrunnes

Departementet vil presisere at det ikke legges opp til en ren ansiennitetsvurdering, fordi ansiennitet bare vil 
være ett av flere momenter i en saklighetsvurdering. Det er også anledning til å legge vekt på 
virksomhetens behov ved saklighetsvurderingen. Det antas derfor at regelen ikke vil være til vesentlig 
ulempe for arbeidsgiver.»
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• En regel om utvelgelse ved 

oppsigelse 

• Ansiennitet danner utgangspunktet 

for valg mellom personer

• Et saklig moment arbeidsgiver må 

ta i betraktning

• Men heller ikke mer en ett av flere 

saklige vurderingskriterier

• Hovedavtalen § 8-2



Ansiennitetens betydning for saklig valg 1:2

• HR-2017-1943-A: CHC-dom om konsernansiennitet

«..[ ]. [D]et ble i dette tilfellet avtalt mellom arbeidsgiveren og arbeidstakersiden 
at ansiennitetsprinsippet nedfelt i tariffavtalen ikke skulle suppleres med noen form for 
konkrete rimelighetskriterier. Ved nedbemanninger er det gode grunner til å bruke 
kriterier som gir forutberegnelighet og størst mulig grad av likebehandling. Da må man 
også akseptere at rommet for konkret rimelighet blir mindre, og at kriteriene kan slå 
hardere ut for noen arbeidstakere enn for andre.»

• Der ansienniteten legges til grunn konsekvent for alle som er likt kvalifiserte 
gjenstår kun interesseavveining, jf. også Arbeidsrettslige emner 1979, Evju s. 253
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Ansiennitetens betydning for saklig valg 2:2

• Betydningen av ansiennitet som ett av flere utvelgelseskriterier 

lar seg ikke avgjøre generelt.

• Beror på en totalvurdering av om bedriftens kompetansebehov 

for gjenværende eller fremtidige oppgaver er saklig i hvert 

enkelt tilfelle

28
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Ansiennitet

og 

saksbehandling



Forsvarlighet og motivkontroll

• Utvelgelse forankret i forsvarlig faktisk grunnlag og basert på 

saklige hensyn

• Kvalifikasjoner og ansiennitet er saklig etter sin art, men hva som 

ellers er saklig beror på det konkrete

• Arbeidsgiver må være bevisst på hvilke forhold som gjør at 

ansienniteten ikke er avgjørende for utvelgelsen av den konkrete 

arbeidstakeren på en måte som en kan redegjøre for i etterkant, 

men ikke krav til skriftlighet for den konkrete utvelgelse
30
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«Dette vil bety at både kriteriene som 
legges til grunn for 
nedbemanningsprosessen, hvordan disse 
er anvendt overfor «drøftingsmotparten» 
og resultatet av utvelgelsesprosessen, vil 
være tema i drøftingsmøtet. Det er 
imidlertid ikke meningen at bruken av 
kriteriene for utvelgelse skal kobles til 
andre arbeidstakere på en slik måte at 
personlige opplysninger om disse 
fremkommer ..»

Forhåndsdrøfting og 
utvelgelse
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Beslutte nedbemanning

HA-§§ 9-4 og 9-3/ 

aml. kap. 8

Drøfte, fastsette ev. 

utvalgskrets 

HA kap 9 /Aml. § 15-2

Drøfte fastsette 

utvelgelseskriterier

Gjennomføre 

individuelle drøftinger –

få et forsvarlig 

avgjørelsesgrunnlag, 

avklare passende arbeid

Endelig utvelgelse 

Fratreden eller 

forhandlinger ev. 

søksmål / rettergang

Nedbemanning er skrittvis prosess og forhold avklares underveis
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? • Drøfte resultatet av 

utvelgelsen før 

utvelgelse 


