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Til: Kommunal- og forvaltningskomiteen 

Fra: Akademikerne, Unio og YS Stat      Oslo 23.mai 2017 

 

 

Innspill til komiteens behandling av forslag til ny lov om statens ansatte – Prop. 94 L (2016-2017) 

Akademikerne, Unio og YS Stat viser til forslaget til ny lov om statens ansatte som er til behandling i 

komiteen. Lovforslaget baserer seg blant annet på tjenestemannslovutvalgets anbefalinger, men 

avviker på enkelte punkter. Anbefalingene fra et samlet tjenestemannslovutvalg baserte seg på et 

skjørt kompromiss, hvor man tok hensyn til balansen i lovverket. Med mål om at loven skal stå seg 

over tid, er det viktig å hegne om dette kompromisset. Tjenestemannslovutvalgets mandat ble 

utvidet som følge av avtale mellom Høyre, FrP, Krf og Venstre, slik at utvalget også skulle gjennomgå 

tjenestemannsloven, med sikte på å redusere bruken av midlertidighet i staten, særlig når det gjelder 

de lengste midlertidige ansettelsene. Akademikerne, Unio og YS Stat viser i den forbindelse til 

tidligere felles skriv vedrørende midlertidighet. 

 

Harmonisering til arbeidsmiljøloven  

En av hensiktene med forslag til ny lov om statens ansatte, er å harmonisere bestemmelsene med 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette lå også til grunn ved tjenestemannslovutvalgets 

anbefalinger. I lovutkastet benyttes arbeidsmiljølovens begreper flere steder, men gis samtidig et 

annet og videre meningsinnhold enn i arbeidsmiljøloven. 

Departementet begrunner en utvidende tolkning både i forhold til midlertidighet og oppsigelse med 

hensynet til statens særpreg, og det vises da blant annet til avhengigheten av bevilgninger fra 

Stortinget. 

Avhengighet av bevilgninger og økonomi er ikke et særpreg for staten. Statens særpreg er som i 

kommunal sektor, utøvelse av offentlig myndighet. Statsansatte må derfor til en viss grad være sikret 

uavhengighet. Slike forfatningsmessige hensyn kommer imidlertid ikke i konflikt med et 

arbeidsrettslig vern for den enkelte statsansatte. At likelydende begreper i to arbeidsrettslige lover 

tolkes ulikt, er lovteknisk uheldig. Dette vil vanskeliggjøre praktiseringen av loven, og sannsynligvis 

føre til mange rettslige prosesser for å avklare begrepenes innhold. Problemstillingene konkretiseres 

i det følgende.  
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1. Midlertidig tilsetting 

 

- Tolkningen av begrepet «midlertidig karakter» i ny lov § 9 første ledd pkt a) 

Tjenestemannslovutvalget la til grunn at begrepet skal forstås på samme måte som etter 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. I proposisjonen legges det likevel opp til en avvikende 

tolkning, se s 114, grunnet «statens særpreg». Dette gir statsansatte et dårligere vern enn 

ansatte i arbeidslivet for øvrig, og gir staten adgang til midlertidig tilsetting som er like vid 

som tidligere og videre enn arbeidsmiljøloven. En slik praksis kan ikke støttes og er ikke i tråd 

med intensjonen om å reduseres midlertidighet i statlig sektor.   

 

- Beregningen av ansettelsestiden for fast ansettelse – 3-års regelen 

I tråd med tjenestemannslovutvalgets forslag, foreslås det en 3-års regel for å kunne kreve 

fast ansettelse i staten. Departementet foreslår imidlertid at det skal være mulig å gjøre 

fradrag i tjenestetiden for fravær ved at det i § 23 gis en generell hjemmel for å gi forskrifter 

om beregning av tjenestetid. Forskriftsbestemmelse om dette er foreslått i utkast til forskrift 

§ 9. En adgang til å gjøre fradrag i beregning av tjenestetid vil kunne forlenge midlertidige 

ansettelser og kan ikke støttes.  

 
Vi foreslår konkret:  
 

1. I innstillingen fra komiteen presiseres det at begrepet «Midlertidig karakter» i lov om 
statens ansatte, skal tolkes på samme måte som det likelydende begrep i 
arbeidsmiljøloven.  

2. Tillegg i lovteksten § 9 (3): «Ved beregning av ansettelsestid etter første punktum skal 
det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.»  

3. Det bør presiseres i innstillingen at det ikke er ønskelig med en bestemmelse i 
Universitets- og høyskoleloven om at vikarer i vitenskapelig stilling ikke skal få fast 
ansettelse etter mer enn 3- års tjeneste.  

 

 

2. Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold - lovforslaget § 19 

 

- Begrepet «virksomhetens forhold»  

Lovforslagets § 19, som gir en adgang til å si opp en statsansatt når det er saklig begrunnet i 

virksomhetens forhold, er i tråd med tjenestemannslovutvalgets anbefaling. Her brukes 

samme begrep som i arbeidsmiljøloven, samtidig som det i proposisjonen s 145 uttrykkes at 

tolkningen av begrepet ikke skal være lik, grunnet statens særpreg. Dette medfører at 

begrepet skal tolkes videre i staten enn for arbeidslivet for øvrig, og gir de statsansatte 

svakere stillingsvern.  

 

- Domstolenes prøvelsesrett 

Det er foreslått et krav om saklig begrunnelse ved oppsigelse på grunn av virksomhetens 

forhold, i samsvar med tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven. Etter arbeidsmiljøloven 

skal det ved saklighetsvurderingen foretas en interesseavveining mellom virksomhetens 

behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Det uttales imidlertid at 

det for oppsigelser i staten ikke skal være adgang for domstolen til å overprøve denne 

interesseavveiningen, med henvisning til forvaltningens frie skjønn, jf. s. 146, 147 og 181 i 

proposisjonen. En slik begrensing svekker stillingsvernet til statlig ansatte, sammenlignet 
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med arbeidslivet for øvrig. Interesseavveiningen er en del av saklighetsnormen ved 

oppsigelser, som må kunne prøves fullt ut av domstolene. 

 

- Oppsigelsesvernet for eksternt finansierte 

I likhet med tjenestemannlovutvalget, foreslår departementet gjeldende forskrift § 2 nr 4 til 

tjenestemannsloven opphevet. Bestemmelsen gjelder opphør av arbeidsforhold som følge av 

bortfall av ekstern finansiering. Likevel nevner departementet i proposisjonen, side 145, at 

bortfall av ekstern finansiering vil være et selvstendig grunnlag for oppsigelse grunnet 

virksomhetens forhold. En slik adgang medfører en i reell midlertidighet for ansatte i eksternt 

finansierte stillinger og et svakere stillingsvern sammenlignet med arbeidslivet for øvrig.   

 

- Begrepet «annen passende stilling»  

Som en del av saklighetsvurderingen knyttet til oppsigelse, har arbeidsgiver en plikt til å 

undersøke om det finnes andre passende stillinger for arbeidstaker før denne sies opp. I 

forslaget til lov om statens ansatte får departementet hjemmel til å gi forskriftsbestemmelser 

om hva som anses som en annen passende stilling mv. Det er ingen tilsvarende hjemmel i 

arbeidsmiljøloven, og dette er heller ikke foreslått av tjenestemannslovutvalget.  

 

Etter arbeidsmiljøloven er rekkevidden av plikten til å tilby «annet passende arbeid» vid og 

gjenstand for en helhetsvurdering, hvor forutsetningen er at arbeidstakeren må være 

kvalifisert for arbeidsoppgaven. Detaljerte begrensninger finnes ikke, og forslaget til 

Departementet svekker stillingsvernet for ansatte i staten, sammenlignet med arbeidslivet 

for øvrig.  

 

Vi foreslår konkret:  

1. Det bør presiseres i innstillingen fra komiteen at «saklig begrunnet i virksomhetens 
forhold» ikke skal tolkes videre enn etter arbeidsmiljøloven.   

2. Det bør presiseres at punkt c) på side 145 2. avsnitt i proposisjonen, som omhandler 
eksternt finansierte, skal utgå, og at dette gjøres for å styrke stillingsvernet for 
ansatte på ekstern finansiering.  

3. Siste setning i forslagets § 19 (2) om at interesseavveiningen gjøres med bindende 
virkning av forvaltningsorganet, strykes og erstattes med setningen «Domstolen skal 
kunne overprøve denne avveiningen av forvaltningsorganet».  

4. Hjemmelen til å gi forskrifter om annen passende stilling, lovutkastet, § 19 (3) må 
strykes.  

5. Det bør presiseres i innstillingen fra komiteen at «annen passende stilling» skal 
fortolkes på samme måte som etter arbeidsmiljøloven.  
 

 

3. Ekstern fortrinnsrett – lovforslagets § 24 med tilhørende forskriftsbestemmelse  

Tjenestemannslovutvalget foreslo å videreføre ordningen med at oppsagte statsansatte 

under visse vilkår skal ha fortrinnsrett til annen passende stilling i staten (såkalt ekstern 

fortrinnsrett). Det ble imidlertid foreslått en hjemmel om at det i forskrift kunne gis nærmere 

regler om fortrinnsrett, men denne har ikke vært ment å omfatte så vide unntak som 

departementet foreslår i proposisjonen og gjennom forslaget til forskriftsbestemmelse som 

er sendt på høring.  
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Departementet har i forslag til forskrift også innfortolket at det i hjemmelen til å 

forskriftsfeste unntak, samtidig er gitt hjemmel til å snevre inn begrepet "annen passende 

stilling". Blant annet foreslås det å begrense fortrinnsretten for deltidsansatte utover det 

som i dag er gjeldende praksis, og det foreslås andre omfattende unntak som uthuler 

fortrinnsretten. Slike detaljerte begrensninger må utgå.  

 

I tillegg har departementet sidestilt ansatte ved Riksrevisjonen med ansatte ved Stortingets 

administrasjon mv, ved å unnta disse fra den eksterne fortrinnsretten. Ansatte i 

Riksrevisjonen unntas uten noen nærmere drøftelse fra departementet, dette til tross for at 

departementet i sin lovtolkning tidligere har lagt til grunn at bestemmelsene om fortrinnsrett 

også har omfattet ansatte i Riksrevisjonen. Unntaket fremkommer av forarbeidene (se eks 

proposisjonens side 202), samt forslag til endring i lov om Riksrevisjonen § 5. Slikt unntak ble 

ikke behandlet i tjenestemannslovutvalget, og kan ikke gjøres uten nærmere undersøkelser 

eller begrunnelser. Hvis den eksterne fortrinnsretten til annen stilling i staten bortfaller, vil 

dette være en vesentlig svekkelse av arbeidsvilkårene til Riksrevisjonens ansatte.  

 

Vi foreslår konkret:  

1. Det må presiseres at hjemmelen ikke gir adgang til å avgrense begrepet «annen 

passende stilling» kvalitativt eller kvantitativt 

2. Unntaket for fortrinnsrett etter statsansatteloven § 24 for Riksrevisjonens ansatte, må 

fjernes fra foreslåtte endringer i lov om Riksrevisjonen § 5.  

 
 
 
 

Kari Sollien    Ragnhild Lied    Pål Arnesen 
Leder av Akademikerne   Leder av Unio    Leder av YS Stat  
(Sign)     (Sign)     (Sign) 


