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Simonsen Vogt Wiig

Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater.
Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt landsdekkende. 
Kontorer i Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og 
Singapore.

Simonsen Vogt Wiig Trondheim
Etablert i år 2000
33 medarbeidere hvorav 26 advokater
Visjon: «Det foretrukne forretningsadvokatfirmaet i Midt-Norge».
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• Arbeidsområder: 

Fullservice forretningsadvokatfirma med vekt på spesialisering innen
− Arbeidsrett
− Entreprise/fast eiendom
− Bo og restrukturering
− Transaksjon/kontrakt/IPR
− Skatterett/avgift
− Offentlig anskaffelser/konkurranserett
− Erstatningsrett
− Prosedyre

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim
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Innhold: 

1. Situasjonsbeskrivelse 
- Problemstillinger
- Tiltak

2.     To typetilfeller 

- Endring innenfor dagens 
bemanningssituasjon

- Endring utover dagens 
bemanningssituasjon

Eksempler fra rettspraksis

3.      Oppsummering
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Problemstilling

 Overkapasitet

 Behov for kompetansevridning Kombinasjon

 Behov for organisatorisk endring

1. Situasjonsbeskrivelse
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Tiltak

 Nedbemanning og evt rekruttering

 Endringer i kraft av styringsretten Kombinasjon

 Endringsoppsigelser
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 Endringer innenfor dagens bemanningssituasjon

- Styringsrett
- Endringsoppsigelse

 Endringer utover dagens bemanningssituasjon

- Nedbemanning 
- Rekruttering

2. To typetilfeller
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 Styringsretten er avgjørende for arbeidsgivers handlingsrom

 Definisjonen på styringsretten

 Arbeidsgivers rett til å lede, organisere og fordele arbeidet

 Arbeidsgiver kan ensidige bestemme endringer innenfor 
styringsretten

 Utløser en lydighetsplikt for arbeidstaker til å etterkomme beslutningen

Endringer innenfor dagens bemanningssituasjon
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Styringsretten
 Nøkk-dommen (Rt 2000 side 1602):

• "Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere 
og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er 
inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt 
på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis 
i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen."

 Theatercafe-dommen (Rt 2008 side 856):

• "Arbeidsgiver styringsrett innebærer at denne har rett til å organisere, lede, kontrollere 
og fordele arbeidet. Styringsretten er ulovfestet, og bygger på en generell sedvane om 
at arbeidsgiver må kunne gi rimelige og nødvendige instrukser innenfor 
arbeidsforholdet, ettersom arbeidsavtalen ikke kan angi i detalj alt som ligger innenfor 
arbeidstakers plikter”. 
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Styringsretten
Restkompetanse for arbeidsgiver
- Handlingsrommet begrenses utenfra 
- Konkrete begrunnelser kan ikke 

utvide kompetansen 

Juridisk teori: «Stillingens grunnpreg»

Rettspraksis:  
- Ikke grunnlag for en 

"grunnpregstandard"
- Rom for mer omfattende

endringskompetanse for 
arbeidsgiver 
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Side 11

 Innholdet i arbeidsavtalen er sentralt

 Innholdet i evt stillingsbeskrivelse/stillingsinstruks
- art og omfang
- generell konkret
- midlertidige stillingsfunksjoner

 Stillingens:
Nivå
Fagområde
Myndighet/fullmakter
Avlønning

Hvordan påvirke styringsrettens omfang



Krav til arbeidsgivers saksbehandling

 Krav til arbeidsgivers saksbehandling ved utøvelse av styringsretten

 Kårstø-dommen (Rt 2001 side 418)

• "Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. 
Utøvelse 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"

 Avgjørelsen må bygge på et riktig og fyllestgjørende grunnlag 

 Saklig motivert – begrunnet i forhold som angår virksomheten 

 Viktig å sikre et godt beslutningsgrunnlag! 
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Domstolens prøvingskompetanse 
 Begrenset til å prøve om allmenne saklighetskrav er oppfylt

 Rt 2011 side 841:

"Domstolene skal ikke foreta noen generell overprøving av om 
arbeidsgivers beslutning innenfor rammene for styringsretten er 
påkrevd eller optimale. Spørsmålet er om det foreligger misbruk av 
styringsretten."
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Endringsoppsigelser

 Konkret vurdering av om styringsretten gjelder 

 Noe videre adgang dersom endringene er midlertidige, jf LB-1999-414

 Utenfor styringsretten: Arbeidsgiver må benytte endringsoppsigelse

 Oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny arbeidskontrakt 
• Saklighetskravet gjelder, jf arbeidsmiljøloven § 15-7 
• Noe lavere terskel enn ved ordinær oppsigelse

• Krav til drøftelsesmøte, jf arbeidsmiljøloven § 15-1
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Eksempler fra rettspraksis – innenfor 
styringsretten

 Undervisningsinspektørdommen (Rt 2011 side 841): 

 Omplassering av en undervisningsinspektør til en tilsvarende stilling innen 
kommunen

 Nytt arbeidssted, samt ny og noe endret stilling 
 Ansettelsesavtalen: "…for tiden med tjenestegjøring i…"
 Personalreglement: Åpnet for endringer i arbeids- og ansvarsområde
 "Selv om A nok selv opplever overgangen som stor, kan jeg ikke se at 

endringene er større enn at en arbeidstaker må finne seg i dette". 
 Arbeidsgivers saksbehandling tilfredsstilte allmenne saklighetskrav 

Side 15



Eksempler fra rettspraksis –
innenfor styringsretten
 LF-2008-141441: Omplassering av lærer til nytt arbeidssted

 Ansettelsesavtalen: Ansatt i kommunen, ikke ved den enkelte skole 
 Ikke forskjeller av betydning mellom stillingene 
 Saklig grunn for omplassering – hensynet til arbeidsmiljøet
 Begrenset overprøvingsadgang av hensiktsmessigheten og nødvendigheten av 

tiltaket  
 "kritikkverdig og noe uryddig" saksbehandling 

 Tingretten kom til motsatt resultat 
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Eksempler fra rettspraksis – innenfor 
styringsretten
 LG-2017-79660-2: Beslutning om å flytte – demobilisere – arbeidstaker fra et 

prosjekt i oljeindustrien
 "Engineering Manager" på et prosjekt, prosjekttillegg på kr 144 000 pr år 
 Byttet ut med en annen engineeringleder
 Begrunnelse: Samhandlingen i prosjektledelsesteamet måtte forbedres
 Kunde hadde uttrykt misnøye med lederteamet og produktiviteten i 

lederteamet 
 "Det sentrale var (…) å endre og styrke lederteamet med sikte på å oppnå 

bedre fremdrift og effektivitet"
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Eksempler fra rettspraksis –
innenfor styringsretten
 LG-2017-79660-2 fortsettelse:

 Arbeidsavtalen: 
 Ikke knyttet til et bestemt prosjekt  
 Taus om adgangen til å demobilisere 

 Konkret vurdering: 
 Selskapets virksomhet var prosjektbasert – beslutning om demobilisering 

på prosjekt lå innenfor arbeidsgivers styringsrett
 Gjaldt selv om arbeidstaker ikke ble overført til nytt prosjekt
 Ansettelsesforholdet bestod uavhengig av innplassering på nytt prosjekt 

 Heftet ingen feil ved arbeidsgivers saksbehandling 
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Eksempler fra rettspraksis – utenfor 
styringsretten

 LG-2017-79660-2: Riktig fremgangsmåte for nedjustering av lønn er 
endringsoppsigelse 

Side 19



Eksempler fra rettspraksis –
utenfor styringsretten
 Seinvakt-dommen (Rt 2009 side 1465): Endring fra seinvakter til dagvakter for to 

sykepleiere 

 Utgangspunkt: Arbeidsgivers styringsrett gir rett til å bestemme plasseringen 
av den daglige arbeidstiden 

 Arbeidsavtalen: "…fast 80 % stilling med turnus 2 hver helg i (…), seinvakt"
 Endring fra seinvakt til dagvakt var "…en så vesentlig endring 

arbeidsforholdet at den normalt ikke kan gjennomføres i kraft av 
styringsretten."  

 Uttalelse i NOU 2004:5 side 271 støttet synspunktet
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Eksempler fra rettspraksis –
utenfor styringsretten
 Domkantor-dommen (LE-2008-47080): 

 Pålegg om varig tjeneste ved andre kirker i Trondheim 
 Konkret vurdering:
 Arbeidsavtalen
 Utlysningstekst for stillingen
 Instruks og arbeidsplan for stillingen 
 Ingen sedvane i bransjen av betydning for saken 
 Hensynet til "hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen" gjorde 

seg ikke gjeldende 
 Ikke adgang til varig omplassering – arbeidsforholdet var knyttet til 

Nidarosdomen
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 Endre organisering utover styringsretten

 Endringsoppsigelse

 Nedbemanning

 Rekruttering

Problemstilling:

Endret kompetansebehov gir behov for nedbemanning, rekruttering og 
organisasjonsmessige endringer

Endringer utover dagens bemanningssituasjon
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Arbeidsgivers handlingsrom

 Krav til begrunnelsen for – og gjennomføring av – endringsprosessen 

- Må være saklig begrunnet i arbeidsgivers forhold

- Saklighetskriteriet;

Krav til begrunnelsen for en endringsprosess

Krav til saksbehandlingen/gjennomføring av prosessen

Krav til de konkrete vurderingene/kriteriene 
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Begrunnelsen for endringsprosessen

 Definere begrunnelsen:
- Økonomisk situasjon
- Endret kompetansebehov
- Behov for organisatoriske endringer

 Betydning for den videre prosessen - dokumentasjon

 Forankring av begrunnelsen for endringsprosessen
- Styret og ledelsens rolle 
- Tillitsvalgtes rolle
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Gjennomføring av endringsprosessen

 Definere det fremtidige behovet for kompetanse og/eller organisering

 Lage en plan for gjennomføring av selve prosessen og for informasjon

- Kartlegge fremtidige kompetansebehov/satsingsområder
- Kartlegge hva behovet for organisatoriske endringer medfører
- Kartlegge hvilken kompetanse man har/har for mye av/mangler
- Ved nedbemanning; definere utvelgelseskrets og -kriterier

 Betydningen for den videre prosessen
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 Forankring av gjennomføring av prosessen:

- Styret og ledelsens rolle

- Tillitsvalgtes rolle – drøftinger, 

Sparebanken Nord-Norge (Rt 1992 s 776)
"…de ansatte i hvert fall ikke hadde avgjørende innvendinger mot 

de  fremgangsmåter som ble valgt"
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Utvelgelsen

 Anvendelsen av de konkrete kriteriene og vurderingene i praksis

 Sparebanken Nord-Norge (Rt 1992 side 776):

• "Hvilke kriterier man skulle bygge på ved gjennomføringen av de nødvendige 
oppsigelser, måtte bero på en vurdering.

Det må imidlertid stilles saklighetskrav ved avgjørelsen av hvem som skal 
oppsies, jf Rt-1986-879, og det må kreves at de retningslinjer man 
kommer frem til, blir fulgt."

 Annet passende arbeid

Side 27



Domstolenes prøvingsrett 

 Utgangspunktet full prøvingsadgang

 Prøvings intensiteten for prosessen og utvelgelsen er sterkere en for bakgrunnen

 Tilbakeholdne med å prøve de bedriftsøkonomiske vurderingene, jf Spigerverk-
dommen, Rt 1989 side 508

"I prinsippet hører det til bedriftseiernes styringsfunksjoner å treffe avgjørelse 
om nedlegging eller fortsatt drift. Men bedriftseieren å følge den fremgangsmåte 
som er fastsatt i lov- og avtaleverk for å sikre at også de ansatte – som slike vedtak 
i høyeste grad vedkommer – får anledning til å gjøre sine synspunkter gjeldende."

 Kontrollerer at det foreligger forretningsmessige grunner for beslutningen –
interesseavveining 
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 Brynhildsen-dommen (RG-1985-128)

- Nedbemanning av 55 personer ved en betongvarefabrikk

- "Rett og plikt for ledelsen ….. å tilpasse kostnadene – også 
lønnskostnadene – til den ventede virksomhet til enhver tid"

- Midlertidig eller varig utfordring? "På grunn av bedriftsledelsens 
ansvar for bedriftens lønnsomhet må den innrømmes en vid adgang til 
selv å vurdere så vel karakteren av den situasjonen som har oppstått, 
som hvilke tiltak som er nødvendig."

- "…….bedriftsledelsen hadde opptrådt forsvarlig ved vurderingen av 
oppsigelsenes nødvendighet og omfang, og at de var nødvendige for å 
oppnå den tilsiktede lønnsomhet i den vanskelige situasjon som var 
oppstått"
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Prøving av de konkrete kriteriene 
 Gresvig (Rt-2015-1332) – Begrenset utvelgelseskrets

- Hver oppsigelse vurderes konkret, men tidligere praksis tillagt vekt;
"bedriftens begrensning av utvelgelseskretser til den enkelte avdeling 
bygger på hensyn som normalt vil måtte lede til at begrensningen 
anses saklig."

 LF-2014-105830: 
- Vurderer egnetheten av kriteriene og prioriteringen
hvorvidt prioriteringen la opp til en "rigid" utvelgelsesprosess.

 Linjebygg-dommen (HR-2018-880-A): Nedbemanning og parallell 
oppbemanning – utvelgelseskrets – tidspunkt for vurdering
- saklig å holde prosessene adskilt?
- vurderingen av annet passende arbeid kunne ikke begrenses til 

utvelgelseskretsen – konkret vurdering
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 Bravida (LG-2018-7314): Krav til dokumentasjon/saksbehandling 

Gjennomføring av prosessen

Avtale mellom bedriften og tillitsvalgte.

"Fraværet av individuell dokumentasjon for å sikre etterprøvbarhet var 
fremtredende i saken. Det faktiske grunnlaget, benyttet ved 
utvelgelsesprosessen, var mest sannsynlig ufullstendig og uriktig."

-"Hvis de bevis som er ført ikke gir domstolen et tilstrekkelig grunnlag for å ta 
stilling til om utvelgelsen er basert på et riktig og fyldestgjørende faktisk 
grunnlag, jf. Rt – 1994 – 1058, kan ikke domstolen unnlate prøving under 
henvisning til en avtale mellom bedriften og tillitsvalgte. I kravet om at en 
oppsigelse skal være saklig begrunnet, liger en forpliktelse for arbeidsgiver å 
rigge seg slik at vurderingene er etterprøvbare. I denne saken er fraværet av 
individuell dokumentasjon fremtredende."
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Noen typetilfeller

 Fristilling
- Samme krav til saklighet gjelder
- Gir i utgangspunktet ikke arbeidsgiver større handlingsrom

 Sluttpakker 
- Utfordrende å "treffe riktig"
- Mulig å begrense kretsen som kan velge å ta sluttpakke?
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3. Oppsummering
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Styringsrettens grenser er sentral for arbeidsgivers handlingsrom 

Viktig med en godt bearbeidet/bevisst utformet arbeidsavtale

Krav til saklighet på ethvert trinn i enhver endringsprosess

Viktig med en godt planlagt og gjennomarbeidet plan for prosessen



Kontakt: 

Advokat/partner Marianne Kartum
Telefon 481 56 650, e-post: mka@svw.no

Advokat Ragnhild Klungervik Berdal
Telefon 452 72 194, e-post: rkb@svw.no
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