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2 JU-207, oppgave 1

Oppgave 1
 
Spørsmålet dreier seg om Hans Tastad har rett på utdanningspermisjon.
Rettsgrunnlag er Arbeidsmiljøloven (aml.) §12-11.
Hovedregelen er at arbeidstaker har rett til utdanningspermisjon dersom visse vilkår er oppfylt. 
Disse vilkårene fremgår av aml. §12-11 og sier at arbeidstaker har rett på utdanningspermisjon dersom han har
vært i arbeidslivet i minst tre år, og har vært ansatt hos arbeidsgiveren i to av disse årene. Utdanning utover
grunnskole eller videregående, må være yrkesrelatert. det vil si alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter-og
videreutdanning. Her gis det ingen informasjon om tiden Hans har vært i arbeidslivet, eller hvor lenge han har
vært ansatt hos arbeidsgiver, så det antas at disse vilkårene er oppfylt. Det står heller ikke noe om hvilken
utdannelse dette dreier seg om, så det antas her at det dreier seg om en yrkesrelatert utdannelse. 
Det fremgår videre av denne bestemmelsen av utdanningspermisjon likevel ikke kan gis dersom den er til hinder
for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Det kommer heller ikke her frem noe
særlig informasjon om hvordan en eventuell permisjon for Hans vil påvirke dette, men arbeidsgiver gjør det selv
klart at utdanningspermisjonen vil være til hinder for arbeidgiver i forhold til planleggingen av drift- og
personaldisponeringen. 
Arbeidsgiver påpeker også at Hans ikke har stillingen som sin hovedbeskjeftigelse, men som en ekstrajobb i
tillegg til studier. Ettersom stillingsprosenten til Hans utgjør 20% kan det diskuteres om det er nødvendig å ta
permisjon for å ta den utdanningen som gjør at han oppnår de siste 10 studiepoengene. Det kommer frem at
Hans har studert ved UiS siden 2012, noe som gir inntrykk av at han tidligere har studert ved siden av arbeidet
på sykehjemmet, noe som forutsettes i den videre drøftingen. Det gis ikke noen informasjon om at han i disse
tilfellene har søkt om, eller fått utdanningspermisjon, det antas dermed at dette ikke er tilfellet. 
Samtidig vil permisjonen kun dreie seg om 12 dager i løpet av tre måneder, på grunn av den lave
stillingsprosenten til Hans. Det kan derfor her også diskuteres hvor stort hinder utdanningspermisjonen egentlig
vi utgjøre for arbeidsgiver. 
Det fremkommer også av §12-11(5) at arbeidsgiver skal gi skriftlig underrettelse til arbeidstaker dersom han
mener vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt. Dersom permisjonen er kortere enn 6 måneder, skal
underretning foreligge innen tre måneder etter at varsel er mottatt. Her har Hans mottatt en slik underretning fra
arbeidsgiver, men denne er udatert. Det kan dermed gjøre det vanskelig å bevise at underretningen har blitt gitt
Hans innenfor fristen på tre måneder. Dette kan i en eventuell tvist tale i mot arbeidstaker. 
 
Konklusjonen her blir at Hans ikke har rett på utdanningspermisjon på grunn av at stillingen fremgår som
ekstraarbeid han har hatt ved siden av studiene tidligere.

Besvart
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Oppgave 2 - spørsmål 1
Problemstillingen gjelder om kommunen kan flytte Peder til en annen skole mot hans vilje.
Rettsgrunnlag er rettspraksis.
Det må her først vurderes om arbeidsgiver har rett til å flytte Peder fra Stortorvet skole til Sjøstjerna skole på
grunnlag av styringsretten. Styringsretten er i Nøkk-dommen definert som arbeidsgivers rett til å organisere,
kontrollere, fordele og lede, samt tilsette og si opp arbeidstaker. Denne retten er likevel begrenset av blant annet
lovgivning, tariff og arbeidsavtalen, og regnes som en restkompetanse. Eventuelle endringer fra arbeidsgivers
side i arbeidstakers arbeidsoppgaver, arbeidssted og lignende, og hvorvidt disse faller innenfor
styringsretten må vurderes ut fra hvor store endringene er og hvor hardt de rammer arbeidstaker. Det kommer
blant annet frem at flytting av arbeidssted innenfor kommunen anses som forsvarlig og innenfor det arbeidsgiver
har rett til i form av styringsretten. I dette tilfellet gis det ikke noe informasjon om hvor Sjøstjerna skole ligger,
men det antas at også denne ligger i Lillevik kommune. Peder hadde ved Stortorvet skole fått stilling som
verneombud, og det kommer ikke frem om dette er en stilling han også vil få etter flyttingen. Ved endringer i kraft
av styringsretten, skal ikke arbeidsoppgaven endres så mye at stillingens grunnpreg endres. Det antas at
endringene ved flyttingen til Sjøstjerna skole ikke er så omfattende at de endrer stillingens grunnpreg.
I arbeidsavtalen til Peder står det at arbeidsstedet er Stortorvet skole. Dette vil likevel ikke nødvendigvis gjøre at
en flytting ikke er innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det vises her til Undervisningsinspektør-dommen. 
 
Det kommer også frem at Peder har skrevet leserinnlegg om rektor ved Stortorvet skole, hvor Peder blant annet
påstår at han blir mobbet av rektor. Her er det snakk om mulig brudd på arbeidsgivers lojalitetsplikt.
Lojalitetsplikten fremgår av alminnelige kontraksrettslige prinsipper, som gjør det klart at partene i en kontrakt
eller avtale skal opptre lojalt overfor hverandre. I dette tilfellet vil det kunne diskuteres om Peder har opptrådt
illojalt overfor rektor, da opptreden fra arbeidstaker som skader arbeidsgivers interesser vil ses på som illojal
opptreden, spesielt da denne opptredenen er forsettelig utført. 
Arbeidstaker har likevel rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten etter aml. §2-4, og tilfeller der
arbeidstaker blir mobbet av arbeidsgiver, vil kunne bli sett på som kritikkverdige forhold. Det er likevel en
forusetning for retten til varsling, at denne skjer forsvarlig. Hva som regnes som kritikkverdige forhold, og
forsvarlig varsling kommer frem av Ot.prp.nr. 84. Forsvarlig varsling vil blandt annet si at varslingen er gjort med
hensyn til arbeidsgivers interesser, at det er av allmenn interesse at denne varslingen skjer og at den først blir
varlset innad i virksomheten så langt det er mulig, før varsling skjer utenfor virksomheten. Det å skrive et
leserinnlegg om arbeidsgiver av slik negativ karakter som blir gjort her vil ikke sees på som forsvarlig varsling.
Det er i tillegg ikke gjort klart at det i det hele tatt foreligger mobbing, da det blir nevnt at det er
samarbeidsvansker mellom rektor og Peder. For at mobbing skal kunne legges til grunn må det foreligge bevis
som gjør det sannsynlig at dette har skjedd, og det må foreligge en årsakssammenheng. Det vises her til
Moelven Mjøsbruk-dommen. Det gis lite informasjon om hva som har foregått mellom Peder og rektor, så
situasjonen fremstår ikke som så alvorlig at varsling ville vært forsvarlig uansett. 
Det at Peder skrev dette innlegget kan dermed være grunnlag for oppsigelse, og vil gjerne tale for at Peder kan
bli flyttet over til Sjøstjerna skole. 
 
Konklusjonen blir at Peder kan flyttes til Sjøstjerna skole mot hans vilje. 

Besvart
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Oppgave 2 - Spørsmål 2
 
Problemstillingen dreier seg om kommunen hadde anledning til å si opp Peder Ås.
Rettsgrunnlag er aml. §15-7



Arbeidstaker skal ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers
forhold. Begrunnelsen i dette tilfellet dreier seg om forhold på arbeidstakers side. Det er ikke i loven definert hva
som menes ved saklig oppsigelse, så dette er en vurderings om må tas på bakgrunn av de relevante
momentene. Det må blant annet foretas en avveining mellom arbeidstakers interesser og hvordan oppsigelsen
rammer arbeidstakeren. Terskelen for å si opp en arbeidstaker er generelt høy, da det å være i arbeid anses
som en betydelig del av menneskets utvikling, og for det å ha et meningsfylt liv, jf. aml. §1-1. Den økonomiske
delen av å ha arbeid veier også tungt her, da de fleste er avhengige av den inntekten de mottar for arbeidet de
gjør. Dette er en rimelighetsvurdering, hvor det må vurderes i hvilken grad en oppsigelse vil være urimelig for
arbeidstaker. Er oppsigelsen begrunnet i arbeidstakers forhold, vil imidlertid en slik rimelighetsvurdering ha
mindre betydning enn hvis oppsigelsen var begrunnet i virksomhetens forhold. Dette komme frem av at det ikke
er oppgitt noe krav til en slik rimelighetsvurdering i 15-7(1), som det er i §15-7(2). Det vises også her til
Flykaptein-dommen. 
En oppsigelse vil i de fleste tilfeller ramme arbeidstaker nokså hardt, også her vil en oppsigelse være uheldig for
Peder. Likevel vil dette kunne ses på som mer rimelig dersom arbeidstaker har annet arbeid å falle tilbake på.
Peder sitter her i kommunestyret, som ikke direkte kan sies å være et arbeid, og inntekter fra dette vil mest
sannsynlig dreie seg om styrehonorar. Selv om det ikke nødvendigvis er som arbeid å regne, kan det være med
 på redusere urimeligheten av en oppsigelse til en viss grad. I dette tilfellet fører Peders opptreden til
vanskeligheter for arbeidsgiver, i forhold til noen foreldrene til barna han er lærer for.
Videre er det forbudt å diskriminere eller trakassere på grunn av en persons politiske syn, jf. aml. §13-1. Det er
gjort unntak fra dette forbudet i aml. §13-3, som blant annet dreier seg om forskjellsbehanding som har et saklig
formål og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles. 
Her vil denne bestemmelsen ha betydning både i om oppsigelsen av Peder kan ses som diskriminering på
grunn av politiske syn, og om Peders opptreden mot blant annet Kirkerud-paret er å regne som trakassering. 
Etter grunnlovens §101 og EMK artikkel-10 har mennesker ytringsfrihet. Det skal mye til for at ytringsfriheten
kan begrenses. Det som blant annet begrenser den er arbeidstakers lojalitetsplikt, og ytringer som er
diskriminerende eller trakasserende. Trakassering er definert som uønsket opptreden som har til hensikt å
krenke, eller har en virkning som er krenkende overfor de den rettes mot. Ytringene til Peder mot Kirkerud-paret
vil sies å ha til hensikt å virke krenkende mot dem, og ettersom dette er ytringer som skjer ved flere anledninger
over lenger tid, vil dette anses som trakassering av disse. Dette kan føre til erstatnings og oppreisningsansvar
for Peder personlig. Dersom ytringer er til skade for arbeidsgivers interesser, er dette et brudd på
lojalitetsplikten. Peder blir her kalt inn til et møte med rektor og tillitsvalgte angående hans ytringer i
leserinnleggene. Det blir gitt beskjed om vanskelighetene dette medfører for arbeidsgiver. Det kommer likevel
ikke frem at Peder får klar beskjed om å slutte med dette, og det antas dermed at dette ikke er tilfellet. Ytringene
gjelder heller ikke arbeidsgiver eller arbeidsplassen, og er i den forstand ikke direkte til skade for arbeidsgiver.
Peders ytringer overfor Kirkerud-paret kan ikke sies å være et brudd på lojalitetsplikten Peder har overfor sin
arbeidsgiver. 
Unntakene i aml. §13-3 vil ikke gjelde her, dersom oppsigelsenses på som diskriminering, da diskrimineringen
ikke i stor grad kan sies å at et saklig formål, og den vil være uforholdsmessig inngripende overfor Peder.
Det at Kirkerud-paret påstår at Peders opptreden medfører at barna deres ikke får oppfylt retten til et godt
psykososialt miljø er det ikke hold i, da det ikke kommer frem at Peders politiske syn eller ytringer på noen måte
påvirker hans evne til å undervise eller det å skape et godt miljø for barna. 
Det har som sagt vært holdt et møte med Peder, der han får beskjed om at hans opptreden fører til
vanskeligheter, og det kan her sies at Peder burde endre sin opptreden, selv om det er uklart hva som må til for
at hans opptreden sees på som forsvarlig fra arbeidsgivers side. Det gis likevel ikke noe form for beskjed til
Peder om at dersom han ikke endrer denne oppførselen, så vil den være grunnlag for oppsigelse. Dette kan
derfor ikke direkte sees på som en advarsel. Å gi advarsel angående forhold som eventuelt er grunnlag for
oppsigelse er ikke et lovfestet krav, men det vil som regel ha stor betydning i vurderingen av om en oppsigelse
er gjort på saklig grunnlag. Det blir heller ikke holdt noe drøftingsmøte i forkant av oppsigelsen, noe som skal
avholdes, så langt det er mulig etter aml.§15-1. Dette er for at arbeidstaker skal få ytre sin side av saken, og for
å se om det kan finnes en annen løsning. Dette er ikke et absolutt krav, men også dette vil være med å påvirke i
hvilken grad en oppsigelse finnes saklig. Det vises her til Papyrus-dommen. Peder har likevel blitt tilbudt
alternativt arbeid, noe som viser at arbeidsgiver faktisk har prøvd å finne en annen, mindre inngripende løsning.
Dette sammen med det tidligere avholdte møte kan sies å være en advarsel til Peder om at arbeidsgiver
vurderer oppsigelse. 
 
Ettersom Peders ytringer ikke er brudd på lojalitetsplikten, vil oppsigelsen kunne ses på som diskriminering på
grunn av politiske syn etter §13-1, og er dermed ikke basert på et saklig grunnlag. Konklusjonen blir at
kommunen ikke hadde anledning til å si opp Peder.  

Besvart
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Oppgave 3
Spørsmålet dreier seg om Lillevil Ruter kan si opp Arbeidsavtalen på grunnlag av arbeidsgivers styringsrett.
Rettsgrunnlag er aml. kapittel 14 og 15, samt arbeidsgivers styringsrett
 
Endringer i arbeidsforholdet og hvordan disse skal behandler kommer frem av bestemmelsen i §14-8. Her sies det at endringer i
arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen, hvis endringene gjelder forhold som nevnt i aml. §14-6. I dette tilfellet gjelder det endringer i
arbeidstiden, som er nevnt i aml. §14-6 (1) bokstav j.
Det vil si at de endringene som "Arbeidstidsavtalen" i dette tilfellet gjelder, skal tas inn i "Hovedarbeidsavtalen". Dette medfører at Lillevik
Ruter ikke kan si opp "arbeidstidsavtalen" individuelt, uten å også si opp "hovedarbeidsavtalen". Bestemmelsen i avtalen om 14 dagers
oppsigelsestid er derfor heller ikke en gyldig del av arbeidsavtalen, da denne er en fravikelse fra lovbestemmelsene i aml. §15-3 som er til
ugunst for arbeidstaker. Lillevik Ruters påstand om at denne bestemmelsen gir uttrykk for at begge parter kan si opp avtalen uavhengig av
forholdet er det dermed ikke hold i, på grunn av ufravikeligheten. Stein har derfor medhold etter lov i det han påstår angående dette. 
Det måtte også ha foreligget saklig grunn for å kunne si opp denne arbeidsavtalen, dersom det var mulighet for å si den opp. Grunnen for
oppsigelsen blir sagt å ikke ha noe med Steins arbeidsutførelse å gjøre, men at bedriften ville spare penger, samt at de ikke ønsket at
enkelte sjåfører skulle ha gunstige særordninger. Det gis ikke noe opplysninger om at bedriften har behov for å redusere kostnadene, bare
at de har et ønske om dette. Dette anses dermed ikke oms en saklig grunn for oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. Det at
bedriften ikke ønsker å ha enkelte sjåfører med gunstige særordninger kan de heller ikke begrunne oppsigelsen på, da dette var noe de
selv tilbøy ved inngåelse av avtalen. Denne gunstige særordningen vi likevel kunne åpne for erstatnings og oppreisningsansvar for Lillevik
Ruter, overfor de andre ansatte, da det kan falle under bestemmelsene i aml. §13-1 om diskriminering i form av forskjellsbehandling. Dette
er kun lov etter bestemmelsene i aml. §13-6. 
Oppsigelsen ville derfor uansett vært begrunnet i usaklige forhold, og dermed ikke gyldig. 
Det kan nevnes at arbeidsgiver har rett til å kreve forhandlinger hvis han vil gjøre gjeldende at en oppsigelse er ulovlig, etter aml. §17-3 og
har rett til å fortsette i stillingen mens slike forhandlinger pågår, etter aml. §15-11. 
 
Det er likevel mulig at Lillevik Ruter kan gjøre endringer i arbeidsavtalen i kraft av arbeidsgivers styringsrett. 
Styringsrettens definisjon og rekkevidde er allerede gjort rede for i Oppgave 2-Spørsmål 1, og det vises derfor også til det som står skrevet
her. Videre kan en vise til Kårstø-dommen når det gjelder arbeidsgivers styringsrett i forhold til endring av arbeidstid. Det gis etter denne
rom for å endre arbeidstiden til en viss grad uten at dette anses som en endring som faller utenfor styringsretten. I dette tilfellet vil økningen
fra 35,5 timer per uke til 37,5 timer per uke, ikke anses som en vesentlig endring, og kan derfor gjøres i kraft av styringsretten. Endringen
som medfører at Stein også må jobbe helger og helligdager vil likevel medføre en vesentlig endring i avtalen, og faller utenfor
styringsretten. Det vises her til Senvakt-dommen.
I tillegg vil det være aktuelt å diskutere urimeligheten av disse endringene overfor arbeidstaker i lys av situasjonen i sin helhet.
"Arbeidstidsavtalen" ble inngått i ønske om å beholde Stein i virksomheten, etter at han egentlig hadde sagt opp stillingen for å begynne å
jobbe i Tide AS. Han ble dermed i Lillevik Ruter nettopp på grunn av tilbudet om denne avtalen.Det sies ikke noe om hvordan
arbeidsforholdet ville vært i Tide AS, men det vises likevel til at Stein heller ønsket å jobbe i Tide AS enn Lillevik Ruter på tidspunktet da
han leverte sin oppsigelse. Mest sannsynlig så har ikke Stein lenger muligheten til å ta jobben i Tide AS, fordi han avslo tilbudet og valgt å
bli i Lillevik Ruter. Det vil dermed ses som meget urimelig overfor Stein å ta fra ham de fordelene som gjorde at han valgte å bli i Lillevik
Ruter. 
 
Konklusjonen blir dermed at Lillevik AS ikke har rett til å verken si opp, eller endre "Arbeidsavtalen" med hjemmel i arbeidsgivers
styringsrett. 
 



Besvart


