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Til Kommunal- og forvaltningskomiteen  Prop. 94 L (2016-2017) Lov 
om statens ansatte 
 
 
YS Stat oversender her noen punkter med beskrivelse av de temaene vi diskuterte i forbindelse med 
forhandlingene om ny lov om statens ansatte.  Vi mener dette er viktige punkter som komiteen må se på 
og gi merknader til. Dersom loven vedtas med de forbeholdene departementet tar ved grunnleggende 
bestemmelser om ansettelse og oppsigelse, mener vi loven og intensjonene med og forutsetningene for 
den undergraves. Vi mener også innspillene er saklige, og ikke bare politiske, men også basert på 
velbegrunnede faglige synspunkter knyttet til forståelsen av gjeldende arbeids- og tjenestemannsrett. 
Innspillene er ikke en "omkamp" på lovarbeidet ettersom vi stiller oss bak Tjenestemannslovutvalgets 
anbefalinger, men det er etter vårt syn viktige forutsetninger for at det kan vedtas en lov som vil kunne stå 
seg over tid. 
 
Innledningsvis viser vi til felles brev fra YS, Unio og Akademikerne, sendt dere 8. mai. Brevet beskriver 
kortfattet hvordan lovproposisjonen etter vårt syn undergraver de foreslåtte lovbestemmelsene om 
adgangen til midlertidig ansettelse. 
 
Midlertidig ansettelse - Prop. 94 L s. 120 og 121, pkt. 13.2 om departementets vurderinger og 
forslag: 
Departementet viser til det utvidede mandatet som ble gitt Tjenestemannslovutvalget vedrørende 
midlertidige ansettelser, med en klar anmodning om å legge frem forslag som kan bidra til å redusere 
antall midlertidige ansettelser i staten. Utvalget fulgte opp mandatet. 
Departementet uttrykker imidlertid deretter at lovforslaget er fulgt opp, "men med enkelte nødvendige 
presiseringer" (s. 114 andre spalte første avsnitt og s. 120 andre spalte andre avsnitt). I det følgende 
uttaler departementet: "Det må likevel legges til grunn at en direkte overføring av begrepets innhold fullt ut 
til statlig sektor ikke er mulig". 
 
Departementet legger med dette opp til at begrepet "midlertidig karakter" ikke skal tolkes i samsvar med 
samme begrep i arbeidsmiljøloven, og legger med dette opp til å etablere en egen rettslig standard i 
staten. Lovforslaget innebærer at ordlyden i bestemmelsen endres til den som benyttes i 
arbeidsmiljøloven § 14-9, men at innholdet skal tolkes annerledes. Vi mener dette er meget uheldig. Dette 
vil vanskeliggjøre praktiseringen og tolkningen av loven og bidra til rettslige prosesser. Dette kan ikke ha 
vært hensikten med tilleggsmandatet. 
 
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold (nedbemanning) - Prop. 94 L s. 144 til 147, pkt. 15.4 
om departementets vurderinger og forslag samt kommentarene til de enkelte lovbestemmelsene, 
til ny lov § 19 s. 211 første spalte: 
Reglene om oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold henger tett sammen med reglene om 
midlertidig ansettelse. Systemet etter arbeidsmiljøloven og forslaget til Tjenestemannslovutvalget er at 
hovedregelen skal være fast ansettelse, men at virksomheten skal ha adgang til å si opp ansatte ved 
behov for nedbemanning. 
 
Tjenestemannslovutvalgets forslag til lovtekst, som departementet har fulgt opp, er at en statsansatt kan 
sies opp når dette er "saklig begrunnet i virksomhetens forhold». Begrepet er det samme som i 
arbeidsmiljøloven § 15-7. 
Departementet uttaler likevel at "selv om ordlyden innebærer en harmonisering med ordlyden i 
arbeidsmiljøloven, skal meningsinnholdet tolkes i samsvar med statens særpreg" (s. 145 første spalte 
første avsnitt). Med dette uthuler departementet bestemmelsen, og etablerer på samme måte som for 
midlertidig ansettelse en egen rettslig standard som kan bli vanskelig å praktisere. I det følgende avsnittet, 
og også i kommentarene til lovbestemmelsen på side 211 første spalte, ramser departementet opp fire 
tilfeller som skal være omfattet av begrepet. Dette dekker flere av de samme tilfellene som departementet 
også mener gir grunnlag for midlertidig ansettelse, og kan med dette sies å ønske seg "i pose og sekk". 
Kategorier som tas inn i forarbeidene innebærer en vid forståelse av begrepet "virksomhetens forhold", og 
det er etter vår mening en stor risiko for at det med dette etableres en egen rettslig standard for 
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oppsigelser i staten ved behov for nedbemanning, som går utover de nødvendige tilpasninger det er 
rimelig å gi begrepet i statlig sektor. 
 
Interesseavveining og domstolsprøving - Prop. 94 L s. 146 og 147: 
Departementet skriver i proposisjonen på side 147 første spalte andre avsnitt at dagens tjenestemannslov 
§ 19 nr. 2 om å reise søksmål for å få prøvd lovligheten av blant annet en oppsigelse begrenser 
domstolens prøvingsrett og at domstolene med dette ikke kan overprøve statens interesseavveining eller 
rimelighetsvurdering ved oppsigelse av statsansatte. Departementet begrunner dette i at domstolene i 
motsatt fall vil bli gitt adgang til å "gripe langt inn i det skjønnet som tilligger virksomheten og 
klageinstansen, og at en prøving av denne interesseavveiningen vil være i strid med grunnleggende 
prinsipper om maktfordeling" osv. 
 
Etter vårt syn er departementets begrunnelse for dette standpunktet ikke i tråd med 
Tjenestemannslovutvalgets forslag. Den er dessuten svak, og bygger etter vårt syn på feil forståelse for 
rammene av domstolenes prøvelsesadgang. 
 
Tjenestemannslovutvalget foreslo at det skulle oppstilles et krav om saklighet ved oppsigelse på grunn av 
virksomhetens forhold, i samsvar med det arbeidsrettslige kravet i arbeidsmiljøloven. Etter 
arbeidsmiljøloven skal det foretas en interesseavveining mellom virksomhetens behov og de ulemper 
oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Tjenestemannslovutvalget gikk inn for at denne også ble 
lovfestet, på samme måte som i arbeidsmiljøloven. Utvalget kunne ikke se at kravet om en 
interesseavveining vil være til hinder for å gjennomføre politiske beslutninger. 
 
Vi viser for ordens skyld til høringssvaret fra Dommerforeningens fagutvalg, hvor det på samme måte ble 
stilt det som må oppfattes som et kraftig spørsmålstegn ved departementets forslag: 
 
"Fagutvalget stiller seg tvilende til om det er behov for å begrense domstolenes adgang til å overprøve 
interesseavveiningen i saker som gjelder statsansatte i større grad enn for andre ansatte. Det er ingen 
tilsvarende begrensning ved prøving av den samme interesseavveiningen i arbeidsmiljøloven. Det forhold 
at staten kan ha behov for å omorganisere sin virksomhet for å kunne gjennomføre politiske vedtak, kan 
for så vidt tilsi at domstolene i konkrete tilfeller bør være varsomme med å overprøve arbeidsgivers 
vurdering av virksomhetens behov. En slik begrensning i prøvingsintensiteten vil imidlertid, etter en 
konkret vurdering, kunne bli lagt til grunn også i saker etter arbeidsmiljøloven" 
 
En slik begrensing som departementet foreslår vil for det første uthule hele saklighetskravet i den 
foreslåtte bestemmelsen. For det andre er det etter vårt syn feil det departementet skriver om at en slik 
interesseavveining faller inn under forvaltningens frie skjønn, med henvisning til forvaltningsretten og 
læren om domstolenes prøvelsesrett. Når man lovfester en bestemmelse som den som foreslås, som er 
tilnærmet identisk med den i arbeidsmiljøloven, må også interesseavveiningen være en del av 
saklighetsnormen ved oppsigelser, som må kunne prøves helt ut av domstolene i tråd med det som er 
fastslått i rettspraksis, sist i  Høyesteretts dom HR-2017-561-A. Vi står ikke overfor et fritt 
forvaltningsskjønn som kan være unntatt domstolskontroll. 
 
Domstolene har uansett vært varsomme med å overprøve virksomhetens vurderinger av behovet for 
nedbemanninger. Det alminnelige utgangspunktet er at «det skal meget til for å la den enkelte ansattes 
individuelle interesser være avgjørende når det rasjonaliseringstiltak som det er spørsmål om å 
gjennomføre, jf. Rt-2008-749 avsnitt 41. 
 
Fortrinnsrett til annen passende stilling i staten - Ansatte i Riksrevisjonen - kommentarene til de 
enkelte lovbestemmelsene, til ny lov § 1 s. 202 første spalte: 
Tjenestemannslovutvalget foreslo å videreføre ordningen med at oppsagte statsansatte under visse vilkår 
skal ha fortrinnsrett til annen passende stilling i staten. I proposisjonen har departementet imidlertid 
unntatt ansatte ved Riksrevisjonen gjennom å sidestille disse med ansatte ved Storingets administrasjon 
m.v. Sistnevnte unntas kun uten noen nærmere drøftelse fra departementet, etter innspill fra Stortingets 
administrasjon, til tross for at departementet i sin lovtolkning har lagt til grunn at bestemmelsene om 
fortrinnsrett også har omfattet ansatte her. 
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I samme vending gjøres det unntak for Riksrevisjonen ved at det foreslås et unntak ved endringer i lov om 
Riksrevisjonen, og ved at ansatte her unntas bestemmelsene om ekstern fortrinnsrett gjennom et unntak i 
den foreslåtte forskrften § 7 (2) a. 
 
Vi mener det er sterkt kritikkverdig at et slikt unntak gjøres uten noen nærmere undersøkelser, drøftelse 
eller begrunnelse. Spørsmålet ble ikke behandlet av Tjenestemannslovutvalget og er ikke forelagt 
organisasjonene i ettertid. 
 
Riksrevisjonen har lagt til grunn at riksrevisjonsansatte har ekstern fortrinnsrett til annen stilling i staten, på 
lik linje med alle andre i staten. Dette er også i tråd med kommentarene til § 5 i riksrevisjonsloven hvor det 
heter: «Reelle hensyn tilsier at søkere til og tilsatte i Riksrevisjonen skal ha de samme rettigheter og 
stillingsvern som i staten ellers. Det går frem av tjenestemannsloven § 1 at loven gjelder for arbeidstakere 
tilsatt i statens tjeneste, noe som også omfatter tilsatte i Riksrevisjonen.» 
 
For øvrig kan det legges til at både Hovedavtalen i Staten og hovedtariffavtalene i staten gjelder for 
Riksrevisjonen.  
 
Hvis den eksterne fortrinnsretten til annen stilling i staten bortfaller, vil dette være en vesentlig svekkelse 
av arbeidsvilkårene til Riksrevisjonens ansatte. Dette spørsmålet kan ikke behandles på bakgrunn av en 
slik manglende prosess. Unntaket for Riksrevisjonens ansatte må fjernes. 

 


