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1 JU-207, forside
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2 JU-207, oppgave 1

Oppgave 1: 
 
Problemstillingen i oppgaven er om Hans Tastad har rett til utdanningspermisjon når han kun er deltidsansatt, og
når kommunen hevder det vil være til ulempe for deres drift at han innvilges permisjon. 
 
Rettslig grunnlag er å finne i Lov 17. juni nr 62. om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljøloven), § 12-11. Loven vil heretter bli omtalt som aml. 
 
For å ha rett til utdanningspermisjon er det flere vilkår som må være oppfylt. Arbeidstaker som søker
utdanningspermisjon må ha vært i arbeidslivet i minst tre år og vært ansatt hos arbeidsgiver de siste to år, jf. §
12-11 (1). Det nevnes ingenting i oppgaven om når Hans begynte å arbeide for Lillevik kommune, heller ikke
hvor lenge han har vært i arbeidslivet. Jeg går derfor ikke nærmere inn på dette vilkåret. Av andre punktum
fremgår det at utdanningen må være yrkesrelevant. Det er ikke nødvendig at utdanningen knyttes opp mot
arbeidet i sykehjemmet, så lenge den generelt er yrkesrelevant skal dette vilkåret sies å være oppfylt. Det
nevnes ikke hvilken utdanning Hans tar, men en utdanning ved UiS må på generelt grunnlag kunne sies å være
yrkesrelevant. 
 
Av § 12-11 (2) fremgår det at permisjon ikke kan kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige
drift og personaldisponeringer. Lillevik kommune hevder at utdanningspermisjonen vil være til hinder for deres
forsvarlige planlegging av drift- og personaldisponering, og på grunn av behov for kontinuitet i arbeidet. Hans er
kun deltidsansatt ved sykehuset, og det kan derfor tenkes at det er begrenset hvor mye hans permisjon på tre
måneder (12 aktuelle dager) vil forhindre drift og kontinuitet. Kommunen har mange ansatte, og har dermed
anledning til å gjøre justeringer slik at hans fravær ikke vil være en ulempe for sykehjemmet. Det burde også
argumenteres med hindringer som er direkte koblet opp mot hans fravær, ikke kun slike generelle formuleringer
som Lillevik kommune her kommer med. Utdanningspermisjonen det søkes om er også kun for 12
aktuelle dager. Det burde her være mulig for kommunen å komme opp med en løsning som vil dekke de knappe
2 ukene det vil være behov for at hans vakter dekkes. Vilkåret i 2. ledd er dermed ikke oppfylt. 
 
Det er også slik at for å ha rett på utdanningspermisjon må arbeidet ved Lillevik kommune ha
vært  hovedbeskjeftigelsen til Hans. Det fremgår av faktum at Hans har hatt en deltidsstilling på 20% ved
sykehjemmet, samtidig som han har tatt 170 studiepoeng ved UiS. Hans har dermed etter denne bestemmelsen
ikke rett på utdanningspermisjon, fordi studier har vært hans hovedbeskjeftigelse mens han har arbeidet ved
sykehjemmet.
 
Hans Tastad har ikke rett til utdanningspermisjon, med grunnlag i at arbeidet ved sykehjemmet ikke har vært
hans hovedbeskjeftigelse mens han har vært ansatt i Lillevik kommune.  
 

Besvart
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Oppgave 2, spørsmål 1: 
 
Problemstillingen i oppgaven er om kommunen med hjemmel i styringsretten har anledning til å flytte Peder Ås
til en annen skole. 
 
Rettslig grunnlag er arbeidsgivers styringsrett. Styringsretten gir arbeidsgiver rett til å lede, kontrollere,
organisere og fordele arbeidet. Styringsretten er ulovfstet, men er utledet gjennom rettspraksis og sentrale
Høyesterettsdommer som Nøkk- og Kårstødommen. Styringsretten innskrenkes av lov og avtaler, og er dermed
en form for  arbeidsgivers restkompetanse. 
 
Som det fremgår av faktum har det blant annet vært en konflikt mellom Peder og rektor ved Stortorvet skole. Det
fremgår ikke hvor omfattende disse problemene har vært, men det kan tyde på at summen av alle problemene
har vært store nok til at kommunen har sett det nødvendig å flytte Peder til en annen skole. Arbeidsgiver har
anledning med hjemmel i styringsretten til å foreta nødvendige grep for å sikre et godt arbeidsmiljø. 
 
At Peder er verneombud ved Stortorvet skole tillegger jeg ikke vekt i denne drøftelsen, da jeg går ut ifra at dette i
seg selv ikke er årsaken til at han blir flyttet til en annen skole. 
 
Videre må innholdet i ansettelsesavtalen trekkes frem. Peder er ansatt i Lillevik kommune, og
ansettelsesavtalen presiserer at Peder skal ha arbeidssted på Stortorvet skole. Arbeidsgiver kan som
utgangspunkt ikke endre vilkår i arbeidsavtalen med hjemmel i styringsretten. Men, så lenge ikke grunnpreget i
arbeidsavtalen blir vesentlig endret, må det kunne sies å være innenfor arbeidsgivers styringsrett å endre skole
Peder arbeider ved. Det fremgår også av faktum at Lillevik en liten kommune, og det kan derfor tenkes at
Sjøstjerna skole ikke er langt unna Stortorvet skole. Å endre skole vil derfor mest sannsynlig ikke føre til
forlenget reisetid for Peder. I Undervisningsinspektørdommen kom Høyesterett frem til at endring av
arbeidstakers arbeidssted (skole) pga samarbeidsproblemer var innenfor arbeidsgivers styringsrett.
Vedkommende, som motsatte seg endringen, fikk en forlenget reisevei på vel 50 minutter, men Høyesterett la
 ikke stor vekt på dette i avgjørelsen.  
 
Dersom man foretar en "før og etter"-sammenligning av arbeidssituasjonen til Peder, og endringen ikke kan sies
å være vesentlig etter at endringen er gjennomført, vil det være innefor styringsretten å endre skole.
Arbeidsoppgavene forblir de samme, og Peder er fortsatt ansatt i samme kommune. Grunnpregstandarden er
dermed ikke endret. 
 
 
 
Nevne nøkk og kårstø? advarsler? 
 
Konklusjonen blir dermed at kommunen, med hjemmel i styringsretten, har anledning til å flytte Peder til en
annen skole mot hans vilje. 
 
 
 
 

Besvart
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Oppgave 2, spørsmål 2: 
 
Rettslig grunnlag er å finne i aml kapittel 15 om opphør av arbeidsforhold, samt Grunnlovens § 100. 
 
Hovedregelen er at arbeidstaker ikke kan sies opp med mindre det er saklig begrunnet i virksomhetens,
arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, jf. § 15 - 7 (1). Spørsmålet her er da om Peder Ås sies opp på grunn
av virksomhetens eller arbeidstakers forhold, og om vilkårene for saklig oppsigelse er oppfylt. 
 
Skal arbeidstaker sies opp på grunn av virksomhetens forhold, må dette være begrunnet i for eksempel
nedbemanning, behov for konstnadsbesparelser eller at virksomheten skal flyttes til et annet sted. Selv om
kommunen hevder at han ikke lenger kan arbeide ved skolen pga. at familien Kirkeruds barn er i hver sin klasse,
kan ikke oppsigelsen sies å være begrunnet i virksomhetens forhold, da det er Peder sine handlinger som har
ledet frem til denne situasjonen. 
 
Det må dermed være slik at Peder sies opp på grunn av arbeidstakers forhold, jf. §15-7 (1). Peder har ytret
politiske meninger, og dette har kommet i konflikt med hans stilling som lærer ved Sjøstjerna skole. 
 
Det er i utgangspunktet slik at hva arbeidstaker gjør på sin fritid ikke er arbeidsgivers vedkommende, da
arbeidstaker ikke står i disposisjon for arbeidsgiver i denne tiden, jf. § 10-1 (2). At Peder Ås er politiker i Lillevik
Prp er dermed ikke noe som i seg selv gir grunnlag for saklig oppsigelse. Dersom hans politiske ytringer på en
slik måte negativt innvirker på hans arbeid ved skolen kan det være grunnlag for oppsigelse. Ytringene må da
være i en slik karakter at det kan påvirke hans pålitelighet og tillit knyttet til stillingen som lærer. Det fremgår
av Grunnlovens § 100 at det er ytringsfrihet i Norge. Som politiker må det kunne sies at vernet rundt
ytringsfriheten står svært sterkt, da ens arbeid består i å fremme politiske ytringer. Kommunen har vurdert det
slik at Peder sine uttalelser påvirker barnas psykososiale miljø, og jeg tar forbehold om at dette er tilstrekkelig
undersøkt og påvist. Barn er svært sårbare, og må vernes i den grad de kan. Selv om Peder er politiker i sin
fritid og har ytringsfrihet, taler det sterkt for at hans ytringer påvirker hans arbeid som lærer, særlig når det er
snakk om barn. 
 
Det er også kritikkverdig at Peder fortsetter, etter at hans uttalelser er påvist uriktige av den lokale avisen, å
fremme kritiske ytringer mot kommuneadministrasjonen og Marte Kirkerud når det er nevnt at dette kan være
problematisk siden han er barnas lærer. Som nevnt i faktum har Peder og kommunen tidligere hatt møte ang
hans ytringer rettet mot familien Kirkerud, og han har selv sagt at barna skal være i fokus når man er lærer. Når
han tidligere har hatt dialog med skolen om dette, burde han være mer påpasselig med å fremme kritiske
ytringer mot barnas foreldre. Det er noe uklart om dette skal sees på som å ha vært en advarsel, men jeg velger
å tolke det i den retningen. 
 
Videre har kommunen forsøkt å omplassere Peder, og tilbudt ham en stilling som tilsvarer tilsammen 100%, noe
han ikke har respondert på. Det må dermed sies at kommunen har forsøkt andre løsninger før de har gått til
oppsigelse av Peder. 
 
 
På grunnlag av drøftingen vil jeg konkludere med at kommunen hadde anledning til å si opp Peder Ås. Dette på
grunn av at hans politiske ytringer går ut over hans pålitelighet og tillit til arbeidet ved skolen. 

Besvart
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Oppgave 3:
 
Rettslig grunnlag er arbeidsmiljøloven og arbeidsgivers styringsrett. Styringsretten gir arbeidsgiver anledning til å fordele, kontrollere,
organisere og lede arbeidet. Styringsretten er ulovfestet, men utledes av rettspraksis og Høyesterettsdommer. 
 
Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen, jf. § 14-8. Når Lillevik Ruter og Stein i etterkant inngikk en avtale om arbeidstid,
må dette kunne sies å være en endring av arbeidsforholdet som skal inn i arbeidsavtalen. Arbeidstidsavtalen kan dermed ikke sees på som
en avtale som skal behandles separat fra Hovedarbeidsavtalen, og lovens bestemmelser gjelder dermed her. 
 
Videre gjelder en oppsigelsesfrist på én måned dersom ikke annet er avtalt skriftlig eller fastsatt i tariffavtale, jf. § 15-3 (1). Loven er
preseptorisk, og man kan dermed ikke avtale vilkår som er til ugunst for arbeidstaker, jf. § 1-9. At det er inngått oppsigelsestid på 14 dager i
arbeidstidsavtalen er dermed i strid med lovens vilkår, og vil dermed ikke være gjeldende. 
 
Arbeidsgivers styringsrett begrenses av lov og avtale. Det er tatt med i Hovedarbeidsavtalen at arbeidstid reguleres av tariffavtalens
bestemmelser, men når arbeidstid er spesifisert i Arbeidstidsavtalen er det disse bestemmelsene som gjelder. Det vil dermed ikke være
innenfor arbeidsgivers styringsrett å si opp Arbeidstidsavtalen, da de ikke har anledning til å handle i strid med arbeidsavtalens
bestemmelser. 
 
Skal arbeidsgiver sies opp med bakgrunn i at virksomheten ønsker å spare penger, må dette være begrunnet i virksomhetens fortsatte drift.
Pengene virksomheten sparer ved å si opp Stein må være av vesentlig betydning for virksomhetens fortsatte drift, og oppsigelsen kan ikke
kun baseres på "ønsket om å spare penger". Oppsigelsen vil dermed ikke være saklig begrunnet i virksomhetens forhold, jf. § 15-7 (1). 
 
Konklusjonen blir at Lillevik Ruter ikke kan si opp Arbeidstidsavtalen med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett. 

Besvart


