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Makroøkonomisk bakteppe

• Helt arbeidsledige: 114 400 – 4,0 % av arbeidsstyrken
• På tiltak: 17 000 0,7 % av arbeidsstyrken
• Delvis ledige: 74 400 – 2,6 % av arbeidsstyrken
• Permitterte: 74 400 – 2,6 % av arbeidsstyrken (35 600 helt ledige og 38 

800 delvis ledige)
• Totalt antall arbeidssøkende: 205 800 -7,3 % av arbeidsstyrken
• (tall fra NAV for uke 11 2021)
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Oppsigelser og følelser

• Oppsigelse er noe av det som stresser folk aller mest
• Derfor gjør ansatte mye rart når de sies opp
• Og derfor gjør arbeidsgivere mye rart når de sier opp

• Tenk nøye gjennom hvorfor oppsigelse vurderes
• Bestem deg for et spor, som kan fravikes

• Tenk spesielt gjennom virkningen for den ansatte, og 
kostnaden ved å ha den ansatte videre
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Permitteringer og oppsigelser

• Permittering kan være et alternativ til oppsigelse på grunn av 
virksomhetens forhold
• Forutsetter (i teorien) at det er grunn til å tro at arbeidet kommer tilbake
• Kan være en vei rundt oppsigelser da permitterte kan søke seg bort og få 

nytt arbeid
• Dersom man etter en periode med permittering må si opp den ansatte er 

det fortsatt normal oppsigelsestid som arbeidsgiver må betale
• Kan være vanskelig å få nyttiggjort seg den ansatte i oppsigelsestiden 

etter lengre permittering
• Permittering kan altså bli en dyr løsning

Advokatfirmaet Strandenæs AS



Oppsigelser

• To typer oppsigeler
• På grunn av virksomhetens forhold (f. eks. dårlig økonomi)
• På grunn av arbeidstakers forhold (f. eks. dårlig arbeidsutførelse)

• Prosessen ganske lik, men viktige forskjeller i begrunnelsene
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Tidslinje for oppsigelse

2-3 dager                                  1-3 dager
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Årsaken til 
oppsigelsen

Innkalling til 
drøftingsmøte Drøftingsmøte Oppsigelse



Oppsigelser på grunn av virksomhetens
forhold

• Behøver ikke gå med tap
• Informere alle ansatte – helst allmøte så tidlig som mulig
• Utvelgelsesprosessen – saklige kriterier, som kommuniseres ut og er 

styrebehandlet. Drøft med arbeidstakere
• Utgangspunktet juridisk person som nedbemanner. Avgrensningen av 

avdeling kan være vanskelig

• Ikke bruk virksomhetens forhold hvis det er en person man vil ha vekk
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Fortrinnsrett til ny stilling

• Ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold har den ansatte rett 
til annen passende stilling om den finnes
• Den ansatte vil ha fortrinnsrett til ny passende stilling i et år fra 

oppsigelsestidens utløp
• Forutsetter 12 måneders ansettelse siste 24 måneder
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Oppsigelse på grunn av 
arbeidstakers forhold

• Begynn tidlig 
• Ta opp problemene med den ansatte
• Dokumenter! Dokumenter! Dokumenter!
• Advarsler
• Gi anledning til å forbedre arbeidsutførelsen
• Tilby hjelp/opplæring/omplassering, og 

dokumenter dette
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Drøftingsmøte

• Hensikten med møtet er kontradiksjon og grunnlag for avveining mellom 
bedriftens og den ansattes interesser
• Det er ikke tatt noen avgjørelse! (DØDSFELLE!)
• Kall inn til drøftingsmøte, se arbeidsmiljøloven § 15-1. Henvis til 

bestemmelsen i innkallingen
• Innkallingen sendes 2-3 dager før møtet
• Vær 2 i møtet. En som snakker, og en som hører og noterer
• Lag referat
• Den ansatte har lov til å ha med seg noen. Dette opplyses i innkallingen
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Mer om 
drøftingsmøtet

• Fordi hensikten er innhenting av fakta, den ansattes situasjon 
og den ansattes opplevelse er det den ansatte som skal 
snakke mest og forklare seg

• Derfor ikke hensiktsmessig med mye forklaring fra 
arbeidsgiver

• Det er ikke arbeidsgiver som skal forsvare sine vurderinger
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Etter drøftingsmøtet

• Gjør en vurdering av behovet for oppsigelse mot hvordan det vil ramme 
den ansatte
• Skriv vurderingen ned
• Gjerne to underskrifter
• Legges i skuffen

• Skal kun brukes ved eventuell rettssak
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Oppsigelsen

• 1-2 dager etter drøftingsmøtet
• Overleveres personlig eller sendes rekommandert
• Skal ha med lovbestemmelser om rett til forhandling og rett til å stå i 

stilling, se arbeidsmiljøloven §§ 15-11, 17-3 og 17-4
• Kort på oppsigelsesgrunn

• Oppsigelsesgrunn må oppgis skriftlig om den ansatte etterspør det
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Når oppsigelsen er overlevert

• Oppsigelsestiden begynner å løpe
• Den ansatte kan kreve forhandlinger, se aml. § 17-3
• Dersom det kreves forhandlinger må dette gjennomføres
• Den ansatte kan gå til søksmål
• Fortsatt mulig å forhandle

• Vi opplever at mange ansatte forsøker å forhandle og også en tendens 
mot rettssaker
• Hvor mye skal man la seg presse?

Advokatfirmaet Strandenæs AS



Retten til å stå i stilling

• Den ansatte kan kreve å få stå i stilling frem til dom

• Blir veldig ofte syk i perioden frem til rettssak

• Man kan be om rettens kjennelse for at personen ikke skal 
stå i stilling

• Det kreves i så fall en god, saklig grunn
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Oppsigelser i prøvetiden

• Oppsigelser i prøvetiden med 14 dagers oppsigelsestid skal være 
begunnet i: 
• arbeidstakers tilpasning til arbeidet
• faglige dyktighet
• pålitelighet

• Andre årsaker vanlig oppsigelsestid
• Drøftingsmøte som vanlig
• Må være gitt tilbakemeldinger/advarsler som ellers

• Ikke rett til å stå i stilling, se arbeidsmiljøloven § 15-11 (3)
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Sluttavtaler

• Ikke uvanlig med sluttavtale
• Hensikten for arbeidsgiver med en sluttavtale er at den ansatte fraskriver 

seg retten til søksmål mot noe
• Gir forutsigbarhet for hva det koster arbeidsgiver
• Den ansatte er da ikke oppsagt, men sluttet etter avtale
• Mulige ting i en sluttavtale er fritak for arbeidsplikt, lønn etter utløpet av 

oppsigelsestiden
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Mer om sluttavtaler

• Vanlige ting i en sluttavtale er: 
• fritak for arbeidsplikt 
• lønn en periode etter utløpet av 

oppsigelsestiden
• arbeidsgiver dekker utgifter til advokat
• arbeidsgiver dekker utgifter til 

karriereveiledning/coach/headhunter

• Det avtales ofte at det ikke er feriepenger 
og pensjon ut over oppsigelsesdatoen

• NAV er usikkerhetsmoment. Gjerne få 
frem at alternativet til sluttavtale er 
oppsigelse
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Avskjed

• Avskjed betyr at den ansatte fratrer på dagen
• Lønnen stanses umiddelbart
• NAV vil som oftest ilegge 3 mnd. Karantene

• Benyttes når den ansatte har gjort noe svært alvorlig, f. eks. underslag, 
vold/trusler o.l.
• Man kan ikke ha den ansatte i lokalene er ofte et krav
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Mer avskjed

• Avskjed må gis kort etter arbeidsgiver blir klar over forholdet
• Høy bevisbyrde i retten
• Ikke rett til å stå i stilling, se arbeidsmiljøloven § 15-11 (3)
• Korte frister for drøftingsmøte og oppsigelsen, men drøftingsmøte må 

gjennomføres
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Suspensjon

• Suspensjon: den ansatte sendes hjem men opprettholder lønn
• Brukes ved mistanke om noe som kan gi avskjed, men arbeidsgiver 

trenger mer tid for å avklare forholdet/etterforske
• Skal bare benyttes så lenge det er behov for det, og sjelden over 3 

måneder
• Drøftingsmøte som ellers
• Arbeidsmiljøloven § 15-13
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Krav om 
forhandlinger
• Både arbeidstaker og 

arbeidsgiver kan kreve 
forhandlinger innen 14 dager fra 
oppsigelsen/avskjeden

• Da er det plikt til å forhandle. 
Men ikke krav til å gi noe tilbud 
eller bruke mye tid

• Fordelen er å bli ferdig med 
prosessen
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Rettslige skritt

• Det må tas rettslige skritt innen 2 mnd. fra oppsigelsen/avskjeden 
dersom søksmålet gjelder å få tilbake stillingen
• Fristen er 6 mnd. Dersom søksmålet kun gjelder erstatning
• Ved feil i formkravene til oppsigelsen/avskjeden ingen frist

• For å kreve å stå i stilling frem til rettslig behandling må kravet fremmes 
innen utløpet av oppsigelsesfristen, og innen åtte uker fra 
forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant sted
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Hva kan gå galt

• Det er en vond usikkerhet med oppsigelser. Arbeidstaker tar valg
• Det kan være formelle feil. Sjekkliste: 
• Sendt innkalling til drøftingsmøte?
• Gjennomført drøftingsmøte
• Reell vurdering
• Formriktig oppsigelse (se arbeidsmiljøloven § 15-4)

• Riktig oppsigelsestid
• For svak grunn til oppsigelse/avskjed
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Størrelsen på 
erstatning
• Arbeidsrettssaker har ofte 

bare tapere, og vi 
anbefaler ofte at man 
inngår et forlik
• Erstatning ved usaklig 

oppsigelse ligger ofte i 
størrelsesorden 50 000 til 
150 000
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Avslutning

• Når du først vurderer oppsigelse er det som oftest (ikke alltid) riktig
• Ta god tid i starten, og bygg en god sak
• Si ikke opp noen i affekt!

• De aller fleste arbeidstakere får seg en ny jobb igjen

• TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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