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Avslutning av arbeidsforhold – vilkåret om saklig 
grunn

Advokat Jan Fougner, Norge

Vilkåret om saklig grunn for oppsigelse er et virkemiddel for å sikre trygghet i 
ansettelsesforholdet. Saklighetskravet gir mulighet for konkret rimelighet og overprøving av 
arbeidsgiverskjønnet i den individuelle sak. I lys av rettspraksis og erfaringer i arbeidslivet 
kan det stilles spørsmål ved om saklighetskravet er en tilstrekkelig vellykket kontrollmekanisme 
ved tvungen avslutning av arbeidsforhold. Er saklig grunn en hensiktsmessig norm for 
arbeidsgivere og arbeidstakere å treffe beslutninger ut fra? Gir det en effektiv beskyttelse mot 
ugrunnede oppsigelser? Det er grunn til å diskutere om alternativ regulering bedre kan ivareta 
partenes behov ved avslutning av arbeidsforhold. Formålet med referatet er å gi et rettspolitisk 
bidrag som grunnlag for debatt om saklighetskravets utvikling og hensiktsmessighet.  

1. Innledning til temaet 

Krav til saklig grunn for oppsigelse vokste frem innen den kollektive arbeidsrett etter 
århundreskiftet. I dag er saklighetskravet et fellesnordisk grunnkrav ved oppsigelse, innført 
dels i lovgivning og dels i tariffavtaler i samtlige nordiske land. Prinsippet om fast ansettelse og 
kravet til saklig grunn for oppsigelse utgjør kjernen i arbeidstakernes oppsigelsesvern. Formålet 
er å gi arbeidstakerne trygghet i ansettelsesforholdet. Arbeidet er et gode for arbeidstakeren. I 
Norge er Grunnloven av 17. mai 1814 § 110 et symbolsk uttrykk for beskyttelse av arbeidet: 
Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig 
menneske kan skaffe seg et utkomme ved sitt arbeid. I tillegg er det fastslått at det ved lov 
skal gis nærmere regler om ansattes medbestemmelsesrett. Særlig det siste er et uttrykk for 
at arbeidet er et gode som arbeidstakerne skal ha innflytelse over. Norges Høyesterett har i 
Rt. 1980 s. 52 angitt at retten til arbeid vil være av den største betydning for den enkelte og 
at rettssaker om oppsigelser og avskjed vil, for de mennesker sakene angår, være av større 
betydning enn svært mange tvister om formuesgoder. 

Oppsigelsesvern regnes i dag som en grunnleggende rettighet for den ansatte. I en 
europeisk sammenheng har dette fått uttrykk i den europeiske unions charter av 7. desember 
2000 om grunnleggende rettigheter artikkel 30. Gjennom fremveksten av reglene om 
stillingsvern har arbeidsforholdet fjernet seg fra å være et kontraktsforhold basert på prinsippet 
om gjensidig kontraktsfrihet, med fri oppsigelsesadgang for begge parter og en forutsetning 
om ytelse mot ytelse. Det kontraktsrettslige utgangspunkt er i dag vesentlig modifisert og står 
nå i skyggen av arbeidervernlovgivningen og de kollektive avtalenes vernebestemmelser. 

Som andre rettslige standarder lar saklighetskravet seg ikke beskrive ved en enkel 
formel.  Kravet til saklig grunn, hva enten dette er regulert i lov eller kollektiv avtale, 
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henviser til en skjønnsmessig målestokk eller norm hvis innhold utvikles gjennom praksis. I 
dette ligger saklighetskravets dynamiske karakter. Saklighetskravets kjerne er i norsk rett en 
begrensning i arbeidsgivers oppsigelsesrett til tilfeller basert på virksomhetens saklige behov. 
Dette utgangspunkt suppleres imidlertid av subjektive rimelighets- og interesseavveininger 
og en plikt for arbeidsgiver til å vurdere om det finnes annet passende arbeid i virksomheten 
som alternativ til oppsigelse. Konsekvensene av oppsigelse for den oppsagte balanseres mot 
virksomhetens behov. Saklighetskravet rommer i tillegg strenge krav til en forsvarlig prosess. 
Vilkåret om saklig grunn for oppsigelser omfatter følgelig noe langt mer enn at arbeidsgiver 
unnlater å ta usaklige hensyn ved sin vurdering. 

Saklighetskrav som begrensning i oppsigelsesretten er kun relevant hvor 
arbeidsmarkedet er basert på faste og tidsubegrensede stillinger. I arbeidsmarkeder basert på 
midlertidige og tidsbegrensede arbeidsforhold vil krav om saklig grunnlag for oppsigelse ha 
mindre betydning som endringsmekanisme. I nordisk arbeidsrett står både hovedregelen om 
faste tidsubegrensede ansettelsesforhold og stillingsvern sterkt, og fungerer i et samspill. 

Selv om saklighetskravet er et nordisk felleseie, er det klare forskjeller 
mellom stillingsvernet i de nordiske land. Sverige, Norge og Finland har innført almen 
arbeidervernlovgivning med lovfestet saklighetskrav for oppsigelse fra arbeidsgiver. 
Dansk og islandsk arbeidsrett har tradisjonelt hatt et mer liberalistisk tyngdepunkt. For så 
vidt angår Danmark er reguleringen preget av kollektive overenskomster, og ikke almen 
arbeidervernlovgivning med lovfesting av oppsigelsesvern. Derimot er saklighetskravet utbredt 
i tariffavtaler og finnes i tillegg i den danske funksjonærlov. Det er klare forskjeller mellom de 
nordiske land også når det gjelder virkningene av usaklig oppsigelse og arbeidstakers rettigheter 
i så henseende. I Norge og Sverige er det lovfestede regler om at usaklige oppsigelser er uten 
virkning og kan kjennes ugyldige, med korresponderende rett til å fortsette arbeidet. Denne 
rettsfølge suppleres av lovfestet rett til å stå i stilling under oppsigelsestvist. Virkningene av en 
usaklig oppsigelse i Danmark, Finland og Island vil derimot i all hovedsak være godtgjørelse 
til arbeidstaker, oppad begrenset til 3–24 måneders lønn, avhengig av land og rettsgrunnlaget, 
hvilket betyr at også en usaklig oppsigelse vil kunne gjennomføres, slik at den oppsagte uansett 
mister sitt arbeide. 

2. Hovedteser

Referatet er bygget opp rundt to hovedteser, for det første saklighetskravets utvikling mot økt 
individfokus på bekostning av virksomheten, og for det andre saklighetskravets utilstrekkelighet 
som hensiktsmessig mekanisme ved avslutning av arbeidsforhold:

Tese 1:  Praktisering av saklighetskravet er nært knyttet til samfunnsutviklingen. I løpet av de 
siste tiår er individuelle hensyn vektlagt i økende grad på bekostning av virksomhetens 
behov, parallelt med økt individualisering i samfunnet og økt rettslig individfokus

Sammenligning av norske eldre og nyere rettsavgjørelser illustrerer en gradvis endring fra et 
objektivt fokus på svikten og/eller virksomhetens behov til fokus på konsekvensene for den 
oppsagte. Effekten er et skjerpet saklighetskrav og høyere terskel for oppsigelse. Dette leder 
videre til:
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Tese 2: Saklighetskravet er ikke godt nok egnet til å løse virksomhetens og arbeidstakernes 
behov ved omstillinger og tvungen avslutning av arbeidsforhold

På samme måte som andre rettslige standarder åpner saklighetskravet for konkret rimelighet 
og riktige avgjørelser i den enkelte sak. «Ulempen» er liten forutsigbarhet. Dette leder blant 
annet til usikkert beslutningsgrunnlag og ofte ressurskrevende tvisteprosesser med usikkert 
utkomme for både virksomheten og den ansatte. 

Jeg vil derfor ta til orde for at kravet til saklig grunn erstattes av diskrimineringsregelen 
og et standardisert system for avgangsvederlag. 

3. Utviklingstrekk – saklighetskravet

3.1 Ulik prøvingsintensitet avhengig av oppsigelsesgrunn

Vilkåret om saklig grunn som element i stillingsvernet suppleres av, og kan ikke vurderes 
løsrevet fra, domstolsprøvelsen i oppsigelsessaker. Parallelt med saklighetskravets fremvekst 
og utvikling, er domstolsprøvelsen i oppsigelsessaker intensivert, fra prøvelse av korrekt 
faktum og fravær av utenforliggende hensyn, til prøvelse av selve arbeidsgiverskjønnet. Norske 
domstoler prøver i dag alle sider av en oppsigelse, og vurderer om oppsigelse er den beste 
løsning ut fra en avveining av partenes interesser, såkalt full eller positiv prøvelse. Full prøvelse 
er utgangspunktet også i de øvrige nordiske land. Et fellesnordisk trekk synes imidlertid å 
være at prøvelsen er mindre intens ved oppsigelser grunnet virksomhetens økonomiske forhold 
(innskrenkning og rasjonalisering) enn ved oppsigelser grunnet i arbeidstakers forhold. Det 
medfører at arbeidsmangel som følge av redusert omfangsbehov eller arbeidsbrist normalt 
anses som saklig grunn.  I den svenske utredningen SOU 2012:62 s. 46 er det lagt til grunn at 
det ved oppsigelse på grunn av «arbetsbrist» som hovedregel ikke gjøres noen overprøving av 
de foretaksøkonomiske vurderinger som ligger til grunn for arbeidsgiverens beslutninger. Det 
uttrykkes slik at «arbetsbrist är saklig grund».  Kjernen i oppsigelsesvernet ved «arbetsbrist» 
ligger isteden i at arbeidsgiveren i disse situasjonene ikke helt fritt får velge hvilken arbeidstaker 
som skal sies opp. Dette er beskrivende for rettstilstanden i Norge, hvor sakligheten av 
rasjonaliseringsbehov erfaringsmessig sjelden underkjennes, men av utvelgelsen de enkelte 
arbeidstakere prøves av domstolene. 

Konsekvensen av lempeligere prøving av oppsigelser som skyldes «arbetsbrist» er 
at oppsigelsesvernet er sterkere ved svikt og klanderverdige forhold på arbeidstakersiden enn 
ved endret omfangs- eller kompetansebehov hos arbeidsgiver. Dette betyr også at oppsigelse 
grunnet i virksomhetens forhold reelt sett er vesentlig lettere enn oppsigelse grunnet 
arbeidstakers forhold.

3.2 Økt vekt på individuelle hensyn

Drøftelsen nedenfor tar utgangspunkt i hovedtese 1: Praktisering av saklighetskravet er nært 
knyttet til samfunnsutviklingen. I løpet av de siste tiår er individuelle hensyn vektlagt i økende 
grad på bekostning av virksomhetens behov, parallelt med økt individualisering i samfunnet 
og økt rettslig individfokus. 
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Det har i norsk rettspraksis vært en klar utvikling når det gjelder vektlegging av 
individuelle hensyn i oppsigelses- så vel som avskjedssaker. Rimelighetshensyn har lenge 
vært et ledd i vurderingen, men har gradvis fått større plass. I arbeidsmiljøloven av 1977 ble 
krav om avveining av oppsigelsens konsekvenser for den oppsagte ved oppsigelse grunnet 
virksomhetens forhold tatt inn i lovteksten, som en presisering av vilkåret om saklig grunn. 
I norsk rettspraksis er imidlertid rimelighetshensyn, herunder sosiale hensyn og brede 
interesseavveininger, blitt vanlige ingredienser i saklighetsvurderingen enten oppsigelsen 
skyldtes virksomhetens eller arbeidstakers forhold. 

Denne utvikling mot økt vektlegging av rimelighetshensyn kan illustreres ved to 
norske høyesterettsdommer, avsagt med 17 års mellomrom. I Rt. 1992 s. 1023, som gjaldt 
avskjedigelse av en flykaptein grunnet tollstridig innføring av seks flasker brennevin under 
tjeneste, karakteriserte Høyesterett subjektive rimelighetsmomenter som arbeidstakers alder, 
vanskeligheter med å få ny jobb samt familieforhold som sekundært og av mindre vekt i 
saklighetsvurderingen:

 «Dette er subjektive rimelighetsmomenter som loven etter sin ordlyd i § 60 nr. 1, ikke gir 
anvisning på å ta hensyn til, i motsetning til nr. 2 i samme paragraf når oppsigelsen skyldes 
driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak. Ut fra praksis og teori antar jeg likevel at det kan 
legges noe vekt på slike forhold (..), men i mindre utstrekning (…).»

Dommen i Rt. 2009 s 685 er så langt et ytterpunkt i angivelse av den subjektive 
interesseavveiningen som et hovedelement i saklighetsvurderingen. Saken gjaldt gyldigheten 
av oppsigelse begrunnet med arbeidstakers forhold utenfor tjenesten. Høyesterett beskriver 
saklighetsvurderingen slik:

“Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på en 
konkret skjønnsmessig avveiing av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet er om 
det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet 
bringes til opphør. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode 
grunner.” 

Sitatet går nå igjen i rettsavgjørelser i stillingsvernssaker. Slik Høyesterett uttrykker det, er det 
avgjørende ikke om virksomheten har et saklig behov, men kjernen i saklighetsvurderingen 
synes å være om «det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og 
naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør». Dersom kravet til saklig grunn gis et slikt 
innhold, vil et saklig og vesentlig behov for oppsigelse fra virksomhetens side ikke uten 
videre være nok. Saklighet erstattes med et krav om rimelighet. Når saklighetskravet gis 
et slikt innhold, vil terskelen for oppsigelse kunne slå ulikt ut selv om de objektive forhold 
som har foranlediget oppsigelsen er like. Vektlegging av lang tjenestetid, forsørgelsesbyrde, 
at oppsigelser vil ramme hardt, at vedkommende vil ha vanskelig for å finne ny jobb, samt 
hvorvidt saksbehandlingen har vært forsvarlig, er selvsagt relevant i en rimelighetsvurdering, 
men er uegnet til å kaste lys over arbeidstakerens fremtidige bidrag til virksomheten. Motsatt 
vil vurdering av den utløsende handlingen i seg selv, tidligere forhold av lik karakter, respons 
på advarsler og evne til å nyttiggjøre seg opplæring og oppfølging, si langt mer om hvordan 
arbeidstaker vil utføre sitt arbeide i fremtiden.

Rettslig sett er en slik utvikling ikke overraskende. Økt individfokus i 
oppsigelsessaker føyer seg inn i en bredere rettslig og samfunnsmessig kontekst med økt 
individfokus i lovgivningen for øvrig og økt individualisering i samfunnet generelt. Utvikling 
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gjennom rettspraksis er et kjennetegn ved rettslige standarder. Lovgiver har i slike tilfeller 
overlatt til domstolene å fastlegge, utvikle og forandre bestemmelsers innhold over tid 
som en del av samfunnsutviklingen. Dette er nettopp saklighetskravet dynamiske karakter. 
Arbeidervernlovgivningen er i seg selv individbeskyttende lovgivning og har økt i omfang og 
innhold. I tillegg er det grunn til å peke på EU-rettens betydning, som generelt er mer rettet mot 
beskyttelse av enkeltindividet enn nordisk arbeidsrett historisk har vært. Menneskerettighetenes 
fremvekst og økende betydning hører også med i dette bildet. Domstolenes praktisering 
av saklighetskravet med økt vektlegging av individuelle hensyn og konsekvensene for den 
oppsagte er derfor i tråd med samfunnsutviklingen.

Økt fokus på rimelighetshensyn og individuelle forhold knyttet til den oppsagte 
ved anvendelse av saklighetskravet gjør at arbeidsforhold fjerner seg ytterligere fra det 
kontraktsrettslige utgangspunkt, og bidrar til økt overføring av risiko for arbeidsytelsen fra 
arbeidstaker til arbeidsgiver. I norsk rett gjør dette seg gjeldende også i avskjedstilfellene – 
saker hvor det foreligger grove brudd på arbeidsforholdet. I arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 
nr. 62 § 15-14 er vilkåret for avskjed at det foreligger «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig 
mislighold av arbeidsavtalen». Det er ikke som i oppsigelsesbestemmelsen lovfestet et vilkår 
om saklig grunn. Avskjed ligger i norsk rett dermed tettere opp til det kontraktsrettslige 
utgangspunkt om heving ved vesentlig mislighold. Utviklingen i kravet til saklig grunn i 
oppsigelsessaker har imidlertid slått igjennom også i avskjedssaker. I avskjedssaker var det 
tidligere ikke rom for slike avveininger og rimelighetshensyn. Ett eksempel er Rt. 1971 s. 
310, hvor en kommunearbeider ved et tilfelle nektet å sette lemmer på lastebil på kommunens 
verksted, og krevde å få gjøre dette på sitt faste oppmøtested. Han ble avskjediget uten hensyn 
til alder, sykdom mv. Rimelighetshensyn i avskjedssaker ble først introdusert i Rt. 1988 s. 
1188. Vurderingen i en avskjedssak nærmer seg nå saklighetsvurderingen og avveiningsmåten 
ved oppsigelse, der man setter virksomhetens og den ansattes behov opp mot hverandre. Et 
sitat fra Rt. 2005 s. 518 illustrerer helhetsvurderingen som i dag må foretas:

 «Etter rettspraksis beror ikke vurderingen kun på det aktuelle misligholdets art og alvor. Avskjed 
må – etter en bredere helhetsvurdering hvor det tas hensyn til de ansattes og bedriftens forhold – 
ikke fremstå som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon, jf. for eksempel Rt. 1988 side 1188» 

Sitatet går nå igjen i dommer i avskjedssaker. Domstolene har her langt på vei innført et krav 
til saklig grunn i betydningen rimelighetskrav, og har fjernet seg vesentlig fra lovens ordlyd, 
som angir en ren misligholdsbetraktning i avskjedssakene. 

4. Saklighetskravets svakheter

4.1 Innledende merknader

Saklighetskravet gir mulighet for full «rettferdighet» i den enkelte sak. Det er ikke det samme 
som at saklighetskravet er en god regel eller mekanisme for løsning av oppsigelsessaker og 
tvister. Drøftelsen i det videre tar derfor utgangspunkt i hovedtese 2: Saklighetskravet er ikke 
godt nok egnet til å løse virksomhetens og arbeidstakernes behov ved omstillinger og tvungen 
avslutning av arbeidsforhold. 

Først redegjøres for viktige hensyn og behov hos arbeidsgivere og arbeidstakere, som er 
relevante når hensiktsmessigheten av saklighetskravet skal drøftes. Deretter drøftes svakhetene.
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4.2 Hovedhensyn – avslutning av arbeidsforhold

Saklighetskravet har vokst fram basert på en bred aksept for at trygge ansettelsesforhold har 
en viktig samfunnsmessig verdi. Det tilsier et fortsatt solid oppsigelsesvern.  Det er likevel 
grunn til å gå bak de hensyn som til vanlig begrunner oppsigelsesvernet og kravet til saklig 
grunn. Visse hensyn på arbeidstakersiden er enkle å peke på: Hensynet til arbeidstakers 
økonomiske trygghet, hensynet til karriere og sysselsetting, hensynet til forutberegnelighet og 
likebehandling. Tradisjonelt har arbeidstakeren vært regnet som den svake part i arbeidsforholdet 
og må også i dag regnes som det. Den ufravikelige arbeidervernlovgivningen bygger på det 
utgangspunktet. Samtidig har arbeidslivet i etterkrigstiden gjennomgått en betydelig utvikling, 
fra å være styrt av industri og produksjon, til i stor grad å bli kunnskapsbasert. Flertallet av 
arbeidstakerne i dag utfører arbeid knyttet til tjenesteyting, service og omsorg. Arbeidstakeren 
er derfor gjennomgående mer ressurssterk enn tidligere og den kunnskap den ansatte har vil 
ofte være et ettertraktet gode. I tillegg kommer at diskrimineringslovgivningen er blitt bygget 
vesentlig ut det siste tiåret. 

Fra et arbeidsgiverperspektiv kan det pekes på at behovet for markedstilpasning i 
vid forstand, har tiltatt sterkt de siste 20 årene. Behovet for å kunne beslutte og effektuere 
endringer til riktig tid og lavest mulig kostnad, produktivitetshensyn, hensynet til forsvarlig 
ressursbruk, god virksomhetsstyring, hensynet til god personalpolitikk, hensynet til godt 
arbeidsmiljø, og økonomisk forutberegnelighet, er bare blitt sterkere. Virksomheters adgang 
til å avslutte arbeidsforhold - både når virksomhetens omfangsbehov endrer seg, men også når 
kompetansebehovet endres eller det er svikt i arbeidsytelsen eller tilliten til arbeidstaker – har 
betydning for virksomhetens evne til å realisere sitt formål, nå omsetningsmål, levere riktig 
og tilstrekkelig kvalitet ut til sine brukere, og dermed bidra med trygge arbeidsplasser i et 
konkurranseutsatt marked. For offentlige virksomheter har oppsigelsesadgangen også en side 
til riktig bruk av offentlige midler.

Et for sterkt stillingsvern kan virke hemmende på virksomhetenes muligheter til å 
tilpasse seg markedet. På sikt kan dette også virke inn på verdiskapningen i samfunnet, ved 
at etterspørselen ikke møtes og arbeidskraften ikke er optimalt sammensatt. Både oppsigelser 
grunnet redusert omfangsbehov, endret kompetansebehov eller tilfeller hvor den ansatte ikke 
fungerer kvalitativt, kvantitativt eller relasjonelt, reduserer virksomhetens mulighet til å levere 
og produsere optimalt.

Både virksomhetene, arbeidstakerne og samfunnet er tjent med at oppsigelsessaker 
løses raskt og på en måte som gjør at arbeidstaker fortsetter i yrkeslivet med minst mulig 
avbrudd. Saklighetskravet slik det i dag praktiseres, ivaretar etter mitt syn ikke disse behov. 
Det er grunn til å diskutere alternativ regulering som bedre ivaretar hensiktsmessig mobilitet 
og forutberegnelighet, samtidig som det gir inntektssikring og utgjør en tilstrekkelig kostnad 
til at arbeidsgivere avstår fra de ugrunnede og vilkårlige oppsigelser.

4.3 Saklig grunn – uegnet som beslutningsgrunnlag for ikke-jurister

Brede skjønnsmessige vurderinger er populært blant advokater og dommere. Saklighetskravet 
skal imidlertid først og fremst praktiseres av et stort spenn av arbeidsgivere, virksomheter og 
ledere, og vurderes av arbeidstakere og tillitsvalgte. For disse gir et krav om saklig grunn lite 
veiledning for hva som skal til for å si opp. Resultatet er høy prosessrisiko og prosesskostnad 
og lav forutsigbarhet for partene.
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Det er ikke så uvanlig at arbeidsgivere sier opp ansatte uten tilstrekkelig saklig 
grunnlag – sett fra advokatens eller domstolens ståsted. Det er imidlertid uvanlig at arbeidsgiver 
selv er av den oppfatning at oppsigelsen er usaklig. Dette illustrerer saklighetskravets problem 
når det skal anvendes i det daglige: Det er en subjektiv norm. I alle tilfeller hvor arbeidsgiver 
undervurderer oppsigelsesterskelen, vil kravet til saklig grunn ikke gi arbeidstaker beskyttelse 
mot ugrunnet oppsigelse. I underkant av 1000 saker bringes derfor inn for norske domstoler 
hvert år. De mange eksemplene på ulikt resultat ved behandling av oppsigelsessaker gjennom 
flere rettsinstanser illustrerer for øvrig uforutsigbarheten og vilkårligheten i dagens system. Å 
forutsi om en oppsigelse ligger over eller under oppsigelsesterskelen, kravet til saklig grunn 
alle forhold tatt i betraktning, er en vanskelig øvelse selv for advokater og domstoler. 

Det sier seg selv at rimelighet ikke er en gitt størrelse. Saklighetskravet gir advokater 
og dommer god boltreplass, men gir liten veiledning til ledere og ansatte som skal anvende 
vilkåret i praksis. Det som for advokatene er gode inntekter, er for partene og domstolene 
kostnader.

4.4 Manglende forutberegnelighet og lav omstillingstrygghet

Saklighetskravet møter heller ikke arbeidsgivernes og arbeidstakernes behov for 
forutberegnelighet og økonomisk trygghet ved omstilling. Forutsatt enighet om 
oppsigelsesgrunn, kan arbeidsgivere i Norge avslutte arbeidsforhold mot betaling ned mot en 
måneds lønn i oppsigelsestid. For mange arbeidstakere vil en måneds tid til omstilling og nytt 
arbeid være for kort. I andre tilfeller er oppsigelsestiden tre måneder, og i enkelte tilfeller seks. 
Selv i gode tider kan tre måneder være lite i jakten på nytt arbeid. 

Ved manglende enighet om sakligheten kan arbeidstaker velge rettslig prøvning av 
oppsigelsen. I Norge er tids- og kostnadssiden i slike tilfeller uforutsigbar. Den ansatte vil 
kunne bli i stillingen, utføre arbeid og motta lønn under pågående rettssak, som kan ta flere år 
før endelig dom. Det kan virke fristende fordi det ikke gir umiddelbart bortfall av lønn, men kan 
motvirke nødvendige endringer. Også arbeidstakere vil tape på det.  Alternativt kan den ansatte 
fratre, men kreve erstattet lønn for hele perioden, samt fremtidig inntektstap. Kostnadene kan i 
begge tilfeller bli betydelige og forutsigbarheten er lav. Arbeidsgivers mulighet til å få avsluttet 
et arbeidsforhold innenfor avtalt oppsigelsestid er tilsvarende begrenset.

Dagens system muliggjør individuelle vurderinger og konkret rimelighet, men det 
åpner også for vilkårlighet og forskjellsbehandling av ansatte. En ansatt som ikke ønsker å 
kjempe mot arbeidsgivers beslutning kan miste arbeid og inntekt med en måneds varsel/lønn. 
En ansatt som velger å kjempe, kan ende opp med flere års lønn med samme utgangspunkt. 
Saklighetskravet, sammen med retten til å stå i stilling under tvist, gir arbeidstakere et incentiv 
til å ta ut søksmål og velge å stå i stilling uavhengig av om arbeidstaker har et reelt ønske om 
å fortsette i arbeidet. Arbeidsgiver vil på sin side ha minimal mulighet til å få effektuert en 
oppsigelse innenfor den tidsmessige og økonomiske ramme av avtalt oppsigelse.

Å ha systemer som inviterer til denne type prosesser representerer en 
samfunnsøkonomisk kostnad i flere henseende. Dette er fremhevet i utredningen SOU 
2012:145, som resulterte i at det i Sverige ble foreslått en regelendring for å redusere retten til 
å stå i stilling til ett år og retten til å få ugyldiggjort en oppsigelse. 
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4.5 Belastningen for arbeidstaker

Når terskelen er så høy som i dag for å få rettens medhold i en oppsigelse grunnet arbeidstakerens 
forhold, vil arbeidsgiver ved tvister måtte bringe til torgs det som måtte være av kritikk og 
negative forhold knyttet til vedkommende som er oppsagt. En arbeidsrettssak vil ofte resultere 
i et massivt kritikkbilde mot arbeidstaker, inklusive vitnemål fra kollegaer. Ikke minst gjør 
dette seg gjeldende i saker om oppsigelse grunnet personlige forhold som udugelighet, 
samarbeidsvansker eller misligheter. Selv ved saker om oppsigelse grunnet virksomhetens 
forhold, vil det ved tvist om utvelgelsen ofte bli fokus på vedkommendes manglende personlig 
egnethet og arbeidsutførelse. Dette har relevans for vurderingen av om saklighetskravet er en 
egnet mekanisme for avslutning av arbeidsforhold. Saklighetskravet fremtvinger et fokus på 
arbeidstakers svakheter og feil. Dette reduserer arbeidstakers mulighet til å lykkes og fungere 
godt både på eksisterende og eventuell ny arbeidsplass. 

Å «vinne» en oppsigelsessak vil ofte være seier med betydelig bismak for 
arbeidstaker. Kanskje gjør dette seg enda sterkere gjeldende når det er interesseavveining 
og rimelighetshensyn som medfører at oppsigelsen kjennes usaklig eller ugyldig. I saken 
og dommen vil det ofte ligge sterk objektiv kritikk av arbeidstaker, selv om resultatet går i 
vedkommendes favør. En slik dom kan være helt ødeleggende for videre karriere selv om 
arbeidstaker vinner. I produksjonssamfunnet med større avstand mellom ledelse og arbeidere 
var effekten kanskje svakere. I dagens mer kunnskapsbaserte arbeidsliv, med større nærhet 
mellom ledelse og ansatte, og hvor relasjonelle forhold styrer arbeidsytelsen i større grad, 
er skadevirkningene trolig langt større. Arbeid har i dag betydning langt utover å tjene til 
levebrødet og boliglånet. Selvrealisering, nyttiggjøring av egen kompetanse og sosiale 
relasjoner står helt sentralt i verdien av arbeid. Helseeffekten av å være i arbeid er stadig oftere 
omtalt. Det er følgelig av samfunnsmessig og personlig stor verdi at den enkelte er sysselsatt på 
et sted hvor vedkommende fungerer godt. Tidsmessig, økonomisk og personlig blir slike saker 
uansett en massiv belastning for arbeidstaker som i seg selv kan virke sykdomsfremmende og 
yrkeshemmende. Bruk av sykmelding i tilknytning til oppsigelsessaker er hyppig. I så måte vil 
saklighetskravet kunne bidra til å redusere vedkommendes evne til arbeid og inntekt, stikk i 
strid med de vernehensyn saklighetskravet skal ivareta.

5. Alternativ til saklighetskravet?

Det fremgår overfor at jeg er kritisk til saklighetskravet som mekanisme og vilkår for avslutning 
av arbeidsforhold. De negative effekter jeg har beskrevet gjør seg naturlig nok sterkere gjeldende 
i Norge, Sverige og Finland, enn i Danmark og Island, hvor oppsigelsesretten tradisjonelt har stått 
sterkere, og lovreguleringen både på vilkår- og virkningssiden er svakere. Spørsmålet er om det 
finnes alternativer som kan gi begge parter fordeler sammenlignet med dagens regulering?

Det viktigste for å føle seg trygg i jobben er sikkerhet for likebehandling, forutsigbarhet 
og fortsatt lønn ved endrede behov. Diskrimineringslovgivningen vil ikke sikre arbeidstakeren 
likebehandling i alle situasjoner, men vil langt på vei gjøre det. Diskrimineringslovgivningen 
setter forbud mot forskjellsbehandling basert på kjønn, alder, etnisitet, seksuell legning, 
politisk syn og medlemsskap i arbeidstakerforening. Det følger dessuten av den norske 
arbeidsmiljølovens § 13-1 nr. 2 at trakassering regnes som diskriminering i lovens forstand. 
Etter forarbeidene skal trakasseringsbegrepet tolkes i samsvar med trakasseringsbegrepet 
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etter arbeidsmiljølovens § 4-3 tredje ledd. Denne bestemmelsen oppstiller et generelt 
kvalitetskrav til det psykososiale arbeidsmiljø og omfatter dermed også trakassering knyttet 
til andre forhold enn de som følger av diskrimineringsbestemmelsen i § 13-1. Etter norsk rett 
regnes trakassering som uønsket adferd som har til hensikt eller virkning å krenke en annens 
verdighet. Vilkårlighet i forbindelse med avslutning av et arbeidsforhold vil derfor lett kunne 
regnes som diskriminerende. I tillegg er det forbudt å straffe eller yte gjengjeldelse overfor 
en arbeidstaker som har varslet om kritikkverdige forhold ved virksomheten. Samtidig har 
arbeidsgiver ansvar for å sørge for at arbeidsmiljøet til enhver tid er fullt forsvarlig. Samlet 
sett er derfor arbeidstakeren etter den alminnelige lovgivningen godt vernet mot vilkårlighet 
og usaklighet i tradisjonell forstand. Det er derfor grunnlag for å si at trygghetsbehovet knyttet 
til likebehandling langt på vei allerede er ivaretatt i loven slik den er i dag. Saklighetskravet er 
ikke nødvendig for å oppfylle dette behovet. Etter dansk rett er godtgjørelsen for oppsigelse 
som er i strid med reglene i likebehandlings- og forskjellsbehandlingsloven høyere enn etter 
godtgjørelsen for usaklig avskjedigelse etter funktionærloven. En typisk godtgjørelse etter 
funktionærloven vil ligge på 1 ½–2 måneders lønn, mens godtgjørelse etter likebehandlings- 
og forskjellsbehandlingsloven vil ligge på 6–12 måneders lønn. Dansk rett illustrerer følgelig 
at beskyttelse etter arbeidervernlovgivningen ikke nødvendigvis behøver å være den «beste».

Når det gjelder behovet for forutsigbarhet og økonomisk trygghet ved endrede behov, 
ivaretas det godt ved regler slik vi finner i «trygghets- eller omstillingsavtal» etter svensk 
modell. Også i Norge er slike avtaler ikke uvanlige. På det svenske arbeidsmarkedet har det 
siden 1970-tallet vært slike avtaler. Disse er kollektive avtaler som kompletterer beskyttelsen 
for arbeidstakeren ved oppsigelse på grunn av arbeidsbrist. I dag finnes slike omstillingsavtaler 
så vel innenfor privat som offentlig sektor. Omstillingsavtalene gir dels økonomisk støtte 
med et visst antall måneders lønn (6–18 måneder avhengig av arbeidstakerens alder) og 
skal kompensere for differansen mellom tidligere lønn og bidrag fra arbeidsledighetskassen. 
I tillegg får den ansatte omstillingsstøtte som har til hensikt å hjelpe arbeidstakeren med å 
finne nytt arbeid. Slike avtaler kjennetegnes ved at omstillingsstøtten påbegynnes ofte under 
oppsigelsestiden, er personlig utformet og kan for eksempel omfatte personlige samtaler, 
formidling av kontakter og trening i personlig markedsføring. Selv om omstillings- og 
trygghetsavtalene tar sikte på oppsigelser grunnet arbeidsbrist, er det ikke noe i veien for at 
avtalene får generell anvendelse. Det er ikke noe skarpt skille mellom oppsigelse som skyldes 
arbeidstakerens og arbeidsgiverens forhold. I bunnen ligger i begge tilfeller en vurdering av 
arbeidsgiverens behov opp mot arbeidstakerens evne til å dekke dette. 

I SOU 2012:62 vurderes om slike avtaler skal etableres som obligatoriske 
forsikringsordninger eller som lovbestemte tiltak. Det er mange måter å utvikle et forutsigbart 
kompensasjonssystem på. Kompensasjonen må være tilstrekkelig høy slik at den avskrekker 
virksomheten fra ubegrunnede oppsigelser, og høy nok til å gi arbeidstakerne tilstrekkelig 
trygghet for inntekt i en omstillingsperiode. Om slike ordninger skal innføres ved lov eller 
avtale kan ikke besvares entydig. For Norges del er det naturlig å diskutere om det i lov bør 
åpnes for at tariffbundne virksomheter kan inngå avtale med de tillitsvalgte med nødvendig 
representativitet, om unntak for stillingsvernet mot fastsatt kompensasjon til den oppsagte, 
eksempelvis 3, 6 eller 9 måneder etter fratredelse, avhengig av ansettelsesforholdets lengde, 
virksomhetens karakter og størrelse. 

I Norge inneholder arbeidsmiljøloven allerede to lignende tariffdispositive unntak fra 
stillingsvernet:
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(i) I virksomheter som er tariffbundet kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som 
representerer et flertall av en arbeidstakerkategori avtale at bedriften kan leie inn 
arbeidstakere uavhengig av de ellers gjeldende begrensningene i bruk av innleide 
fremfor fast ansatte (arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62) § 14-12 annet 
ledd). Selv om også innleide har et stillingsvern, representerer avtaleadgang klart 
et mindre intensivt vern og må regnes som et “unntak”.

(ii) Unntak fra stillingsvern mot etterlønn kan avtales mellom arbeidsgiver og 
virksomhetens øverste leder, uavhengig av organisering (arbeidsmiljøloven § 15-
16).

Dersom det i den arbeidsrettslige lovgivning åpnes for at tariffbundne virksomheter kan inngå 
unntak fra kravet om saklig grunn, vil virksomheten og de ansatte oppnå en rekke fordeler 
sammenlignet med dagens situasjon:

- Arbeidstakere som i dag kan bli avspist med én til tre måneders lønn, vil få en 
betydelig lengre omstillingsperiode med full økonomisk sikkerhet, uten å måtte gå 
til kamp mot tidligere arbeidsgiver.

- Ordningen sikrer økonomisk forutsigbarhet for den oppsagte og hindrer vilkårlighet 
mellom ansatte i en ellers lik situasjon.

- Muligheten for en god overgang til nytt arbeid økes fordi langvarig usikkerhet og 
prosess unngås.

- Arbeidsgiver må betale en på forhånd kalkulerbar pris for å endre arbeidsstokkens 
størrelse og sammensetning. Dette muliggjør endringer ved behov, men representerer 
også en fullt synlig kostnad som vil kunne hindre ugrunnede oppsigelser. 

- Ordningen vil gi prosessøkonomiske gevinster. Domstolene, samfunnet, 
arbeidsgivere og arbeidstakere spares for tvister knyttet til anvendelsen av det 
skjønnsmessige saklighetskravet.

Et slikt system kan gjøre oppsigelser i nedbemanningstilfeller dyrere enn i dag, og særlig for 
mindre virksomheter. Virksomheter som ikke ser seg tjent med en slik kompensasjonsordning, 
bør derfor kunne stå utenfor ordningen og beholde dagens system. Ordningen bør bygge på 
avtale i alle fall inntil erfaringer høstes. 

Både virksomhetene, arbeidstakerne og samfunnet er tjent med at oppsigelsessaker 
løses raskt og på en måte som gjør at arbeidstaker fortsetter i yrkeslivet der vedkommende 
kan fungere optimalt. Et system som beskrevet kan gi en rask og forutsigbar løsning for begge 
parter. Systemet ivaretar hensiktsmessig mobilitet, samtidig som det gir inntektssikring for den 
ansatte.  Beslutninger om oppsigelse vil treffes ut fra en mer realistisk kost/nytte-vurdering 
enn i dag, og vil samtidig øke sannsynligheten for at arbeidsgivere avstår fra de ugrunnede og 
vilkårlige oppsigelser.




