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 JU-207, oppgavetekst
Peder Ås ble i august 2011 ansatt som annonsesjef i Økonomi & Finans AS med ansvar for salg av annonser i
selskapets papirmagasiner. Av arbeidsavtalen datert 14. september 2011 fremgår det at «ordinært arbeidssted er
Storgata 35 i Lillevik». Det fremgår videre at «etter avtale med arbeidsgiver kan arbeidstaker gis anledning til å
arbeide fra hjemmekontor i nærmere avgrensede tidsperioder.» Som vedlegg til avtalen er Peder Ås’ markedsplan
for selskapet hvor det framgår at han (Peder) har «meget god selvdisiplin og kan skjøtte mye fra hjemmekontor i
Storevik». Videre er det fremholdt at han planlegger å være på Lillevik-kontoret annen hver uke, og det er
presisert at han er «selvfølgelig åpen for å være på kontoret på andre og flere datoer enn nevnt ovenfor». Det er
på det rene at Peder i all hovedsak har arbeidet fra hjemmekontor i Storevik som ligger 50 mil fra Lillevik.
 
Den 9. desember 2013 fusjonerte Økonomi & Finans AS med Bitcoin AS, og Bitcoin Økonomi AS (heretter BØ
AS) ble etablert. Selskapet driver et stort nettsted for finans- og næringslivsnyheter, www.bit24.no og gir i tillegg ut
papirmagasinet Økonomi & Finans, som også tilbys som digitalt magasin (Økonomi & Finans+). BØ AS’
driftsinntekter er i hovedsak annonseinntekter, i tillegg til inntekter fra salg av magasinene.
 
Ved årsskiftet 2013/2014 startet BØ AS en omstillingsprosess med nedbemanninger og utskilling av virksomhet.
Formålet var å effektivisere annonsesalget. Som ledd i arbeidet med å få et bedre salgsmiljø, ble det innarbeidet
mer effektiv salgstid for selgerne i form av flere kundesamtaler og møter. Omsetningen for annonsesalget i
magasinet Økonomi & Finans hadde vært fallende over lengre tid. Som del av omstillingsprosessen foreslo
administrasjonen overfor styret at BØ AS burde avvikle annonsesalget for magasinet Økonomi & Finans og i
stedet overlate salget til en ekstern tjenestetilbyder. En slik løsning var forventet å medføre en betydelig
kostnadsreduksjon og økning av omsetningen.
 
Peder inngikk 18. mars 2014 en ny arbeidsavtale med BØ AS. Denne avtalen regulerer arbeidsforholdet mellom
partene i dag. Ifølge avtalen er Peder ansatt som produktsjef for magasinet Økonomi & Finans. Stillingen går i all
hovedsak ut på salg av annonser i papirmagasinet. Det fremgår av avtalen at ordinært arbeidssted er Storgata 35
i Lillevik.
 
 
 
Det ble avholdt to drøftelsesmøter i september 2014 mellom Peder og BØ AS ved direktør Lars Holm og salgssjef
Marte Kirkerud. Peder ble i møtene informert om forslaget om å overføre annonsesalget for magasinet til en
ekstern tjenestetilbyder, og at Peder i stedet kunne tre inn som ansvarlig for annonsesalget i den digitale utgaven
av Økonomi & Finans (Økonomi & Finans +). Tilsvarende drøftelser ble også holdt med den andre selgeren av
annonser for magasinet Økonomi & Finans, Ulla Grå. Hun aksepterte endringene.
 
I ekstraordinært styremøte 1. oktober 2014 besluttet styret å overføre annonsesalget for magasinet til
tjenesteleverandøren BB Media AS.
 
I e-post 8. oktober 2014 fra Holm og Kirkerud ble Peder orientert om styrebeslutningen. De ga samtidig uttrykk for
at BØ AS ønsket å satse på Peder ved å tilby ham produktansvaret for annonser i Økonomi & Finans + og
ansvaret for salg av annonser på www.bit24.no. Peder skulle beholde betingelser og tittel. Det ble samtidig
fremhevet at det var viktig at Peder «fra 1. januar 2015 har BØ AS sine lokaler i Storgata 35, Lillevik som
arbeidssted fem dager i uken.»
 
Peder Ås svarte 10. oktober 2014 og gjorde gjeldende at tilbudet medførte så store endringer at det måtte anses
som en endringsoppsigelse. Det ble krevd forhandlingsmøte i medhold av arbeidsmiljøloven § 17-3.
 
I e-post 20. oktober 2014 anførte BØ AS at de aktuelle endringene kunne foretas i kraft av arbeidsgivers
styringsrett. Siden Peder var av en annen oppfatning, vedla BØ AS likevel en oppsigelse sammen med tilbudet
om ny stilling som produktsjef for Økonomi & Finans +. Peder ble gitt frist til 31. oktober 2014 med å akseptere
den nye stillingen.
 
Peder aksepterte ikke stillingen og anførte at det var ikke saklig grunn til å si ham opp på grunn av outsourcing
eller annen rasjonalisering. For å gjøre det må det være en rasjonaliseringsgevinst, i følge Peder.  Han hevdet
også at BØ AS ikke har godtgjort at tiltaket ga økonomisk gevinst. Tiltaket har derimot ført til et tap for selskapet.
Videre anførte Peder at det mest rasjonelle hadde vært å fjerne den andre selgeren – Ulla Grå - som solgte lite,
men sto for en tredjedel av lønnskostnadene i avdelingen.
 
Selskapet på sin side anførte at oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold. Det var etter BØ AS’
oppfatning, dokumentert en tilstrekkelig forventet realisasjonsgevinst av outsourcingen som ligger til grunn for
oppsigelsen. BØ AS har over lengre tid opplevd et kraftig fall i salget av annonser i papirmagasinet og BØ AS
hevdet at det var som følge av denne utviklingen at beslutningen om å legge annonsesalget til den eksterne
tjenestetilbyderen BB Media AS ble tatt. Overføringen var et ledd i et større omstillingsprosess som var nødvendig
for at BØ AS skal møte utfordringene selskapet - og mediebransjen generelt - står overfor. Dette var et
bedriftsøkonomisk rasjonelt tiltak, som ble grundig utredet av administrasjonen og behandlet i to styremøter, i
følge selskapet. Med bare to selgere av annonser i papirmagasinet var selskapet sårbart, og det var vanskelig å
nå bredt ut på markedet. Selskapet mente at BB Media AS har mange provisjonsselgere som arbeider i team og
vil kunne nå en større kundegruppe.
 
Peder på sin side viste videre til at det er et vanskelig arbeidsmarked og at han har forsørgelsesbyrde for fire
hjemmeboende barn. Videre anførte Peder at det ikke var mulig for ham å være på kontoret i Lillevik fem dager i
uken. Han kunne ikke flytte fra familien sin i Storevik.
 
Selskapet var villig til å se fleksibelt på arbeidssted og foreslo at Peder skulle være i Lillevik fra tirsdag til torsdag.
Heller ikke dette kunne Peder akseptere.
 
Partene holdt forhandlingsmøte 23. oktober 2014. Partene kom imidlertid ikke til enighet.
Peder tok ved stevning 18. desember 2014 til Lillevik tingrett ut søksmål mot BØ AS. Peder nedla påstand om at
oppsigelsen kjennes ugyldig.  Ikke lenge etter fremsatte BØ AS begjæring om at Peder skal fratre sin stilling mens
saken behandles for domstolene.

2 Spørsmål 1

Problemstillingen er om endringene i stilling til Peder Ås kan foretas i kraft av arbeidsgivers styringsrett. Det
rettslige grunnlaget for å drøfte denne problemstillingen er ulovfestet rett/rettspraksis. 
 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A717-3


Forutsetter at drøftelsen skal skje av forhold som foreligger frem til 20. oktober 2014, da det er på dette
tidspuktet BØ AS anførte utsagnet om at de aktuelle endringene kunne foretas i kraft av arbeidsgivers
styringsrett. 
 
Av rettspraksis følger det at arbeidsgiver har mulighet til å foreta endriner i arbeidstakers arbeidsoppgaver, så
lenge det er å anse som innenfor rammene av arbeidsavtalen. I en høyesterettsdom "Nøkkdommen" ble fikk
arbeidgiver medhold i at det var innenfor styringsrettet at de to skipsmaskinistene var å anse som en del av
Stavanger kommunes brannstyrke, ettersom hovedoppgavene de skulle gjøre på B/S Nøkk var i all hovedsak
like som før. Stillingens grunnpreg var altså ikke større enn at arbeidsgiver hadde rett til å foreta endringen
i arbeidsoppgavene til sine ansatte.
 
I etterkant av beslytningen styret tok om å overføre annonsesalget for magasonet til BB Media AS, får Peder Ås
et tilbud om å tre inn i stillingen som produktansvaret for annonser i Økonomi & finans, samt. ansvaret for salg
av annonsen på www.bit24.no.I tillegg beholder han sin tittel. Denne endringen endrer altså ikke stilingens
grunnpreg, og er tilnærmet lik den stillingen han hadde i sin opprinnelige avtale da han ble ansatt i firmaet. 
Konklusjon: det er innenfor arbeidsgivers styringsrett å endre arbeisoppgavene. 
 
I den opprinnelige arbeidsavtelen som ble inngått med Økonomi & finans AS i august 2011 er ordinært
arbeidssted opgitt å være Storgata 35 i Lillevik. I tillegg fremgår det at det "etter avtale med arbeidsgiver kan gis
anledning for arbeidstaker å arbeide fra hjemmkontor i nærmere avgrensede tidperioder". Av faktum går det
frem at han planlegger å være på kontoret i Lillevik annen hver uke, men er åpen for å være der på andre og
flere datoer. 
 
I den nye arbeidsavtalen med BØ AS pr. mars 2014, fremgår det av avtalen at ordinært arbeidssted fortsatt er
Storgata 35 i Lillevik. Faktum oppgir ikke opplysninger om hva som er avtalen om hjemmekontor, og det er
derfor vanskelig å med sikkerhet å gjøre seg opp en mening her om det forelå oppslysninger eller ikke om dette
arbeidsavtalen. Men på et generelt grunnlag er det en tendens til at høyesrett favoriserer arbeidstaker dersom
det er mangel på skriftlig avtale, jf. Rt. 2004 s.54. Det skal derfor ikke være en ulempe for Peder Ås at
arbeidgiver ikke har opplyst om dette, og jeg forutsetter at han derfor har de samme betingelsene som tidligere.  
I e-posten oktober 2014 går det frem at han skal beholde betingelser, samtidig som det fremheves at han må
være på arbeidsstedet 5 dager i uken. Dette er et ganske stort avvik fra de betingelsene i arbeidsavtalen og det
vil utgjøre en betyedlig endring og ulempe for Peder Ås da hans hjem ligger 50 mil fra Lillevik. 
Konklusjon: det er ikke innenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge Peder Ås nytt oppmøtested 5 dager i uken. 
 
Konklusjonen på problemstillingen er at det er innenfor arbeidsgivers styringsrett å foreta endringer i
arbeidsoppgavene, men det er ikke innenfor å pålegge Peder Ås å møte opp på kontoret i Lillevik 5 dager i
uken. 
 

Besvart

3 Spørsmål 2

Problemstillingen er om oppsigelsen av Peder Ås er gyldig. Det rettslige grunnlaget for å drøfte denne
problemstillingen er arbeidsmiljøloven §15-7. 
 
Av lovtekstens første ledd går det frem at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i
virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Det går tydelig frem av faktum at det er forhold i
virksomheten som er årsaken til oppsigelsen. Det er på det rene at dette er et tiltak som er nødvendig for
fremtiden for selskapet. Tiltaket er godt begrunnet i den kraftige nedgangen i solgte papiraviser, som er et
resultat av en generell utvikling i markedet. I tillegg kan de legge frem dokumentasjon på at det vil være en
rasjonaliseringsgevinst. Det at Peder Ås påstår at BØ AS ikke har godtgjort at tiltaket har gitt økonomisk gevinst,
men tvert i mot har gitt tap, blir derfor svært subjektiv og lite begrunnet i reell dokumentasjon, og kan ikke
hensyntas.   
Forholdet er å anse som et bedriftsøkonomisk rasjoneringstiltak. 
 
I §15-7 (2) går det frem at det må foretas en avveining mellom virkomhetens behov og de ulempene oppsigelsen
påfører arbeidstakeren for å avgjøre om oppsigelsen har en saklig grunn i rasjonaliseringstiltak. I henhold til
rettspraksis skal faktorer som arbeidsgivers forsørgersituasjon og mulighet for viderere arbeid hensyntas. Det
går frem av faktum at Peder Ås har forsørgeransvar for fire hjemmeboende barn, i tillegg opplyses det om det
er et vanskelig arbeidsmarket, noe som kan resultere i at det blir vanskelig å finne seg en ny jobb. Dette trekker i
retning av at Peder Ås bør få beholde jobben. 
Likevel veier det negativt at Peder Ås viser lite samarbeidsvilje, da selskapet åpenbart prøver å møte hans
behov for å være med familien i Storevik, ved å tilby han å være på kontoret tirsdag til torsdag. Dette
forslaget virker rimelig og er innenfor det de kan forvente av Peder som arbeidstaker, da arbeidsavtalen klart
uttrykker at det ordinære arbeidsstedet er i Lillevik. Forslaget er ikke motstridende til den opprinnelige
arbeidsavtelen Peder gjorde med selskapet i august 2011, men er heller en forbedring av denne avtalen hvor
han sa han skulle være på kontoret annenhver uke. Det er derfor rimelig å si at Peder er lite samarbeidsvillig i
denne situasjonen. Fra en høyestrettsdom "Nedkvitnedommen" ble koklusjonen at det var gyldg grunn for
oppsigelse. Dette var begrunnet i en rekke forhold som gjaldt arbeidstakers oppførsel og uttalelser, men det var i
tillegg en avgjørende faktor at arbeidstaker gjentatte ganger viste lite samarbeidsvilje. 
 
Selskapets behov er allerede diskutert tidligere i oppgaven, og det er lite tvil om det at det er et nødvendig
rasjonaliseringstiltak. Det er ikke for å øke et allerede godt økonomisk resultat, men det er for å sikre bedriften
en fremtid, og for å hindre ytterligere tap. Det veier positivt at bedriften har foretatt drøftninger med Peder for å
informere om bedriften situasjon og fremtid. I tillegg skal veie positivt for selskapet at de viser at de ønsker å ha
Peder Ås som ansatt, ved å legge tilrettelegge for minst mulig arbeidstid på kontoret.
 
På grunnlag av dette blir konklusjonen at oppsigelsen av Peder Ås er gyldig. 
 

Besvart

4 Spørsmål 3

Problemstillingen er om Peder har rett til å stå i stillingen mens saken behandles for domstolene. Det retttslige
grunnlaget for å drøfte problemstillingen er arbeidsmiljøloven §15-11 (2).  
 
Det er et vilkår i §15-11 (2) at fristen før søksmål må være innfridd, etter de vilkår som fastsettes i §17-4. Det går
frem av §17-4 at søkmålsfristen regnes 8 uker fra forhandlingenes avslutning. Forhandlingene ble avsluttet den
23. oktober, og det med god margin innenfor kravet på 8 uker at Peder den 18. desember tok ut søksmål mot
BØ AS. Hovedregelen i §15-11 (2) gir på grunnlag av dette Peder rett til å fortsette i sin stilling. Det ligger et
forbehold i lovteksten om at retten likevel kan bestemme at at arbeidstaker skal fratre sin stilling under sakens
behandling dersom det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes frem til saken er ferdig behandlet. Det
foreligger ikke noen forhold som kan påvirke arbeissitusjonen på en så negativ måte, at det vil være urimelig at
arbeidsforholdet fortsetter. Det er basert på tidligere drøftelser ganske åpenbart at det fortsatt er en stilling og
arbeidsoppgaver Peder kan utføre i selskapet. Det vil ikke være en stor belastning for selskapet ut fra
et økonomisk perspektiv, for det er arbeidskraft de trenger. Det vil kanskje påvirke arbeidsmiljøet og stemningen
i bedriften for en kortere periode, men dette alene er ikke en grunn til å si at det er urimelig at arbeidsforholdet
fortsetter.
 
Konklusjonen er at Peder har rett til å stå i stillingen mens saken behandles for domstolene. 



 
 
 
 

Besvart


