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Oppsummering

• Alt er foreløpig ikke klart, men: 

– Viktig arbeid med å kartlegge dagens ansatte med skatteoppkrevningsoppgaver

– I utgangspunktet vil de som har minst 50 % av sine oppgaver knyttet til skatteoppkreving 
være omfattet

– Stor forskjell på organiseringen i de enkelte kommuner og det kan tilsi at den konkrete 
vurderinger kan slå noe ulikt ut

– Alle som overføres vil sikres videreføring av oppgaver eller «annet passende arbeid»

– Informasjon til ansatte og drøfting med lokale tillitsvalgte er viktig – selv om ikke alt er 
helt klart!



Noen særlige spørsmål

• Nåværende arbeidsgivers selvstendige ansvar for informasjon og drøfting

• Reservasjonsrett og hva betyr det?

• Valgrett og hva betyr det?

• Håndtering av ledige stillinger – kvalifikasjonsprinsippet og fortrinnsrett



Informasjon og drøfting

Nåværende arbeidsgivers plikter etter:

• Hovedavtalen Del B § 1-4-1, jf. § 3-1

• Drøfting og informasjon med de tillitsvalgte, arbeidsmiljøloven § 16-5 

• Informasjon til berørte ansatte, jf. arbeidsmiljøloven § 16-6

• «så tidlig som mulig»

Utfordring når dere ikke styrer prosessen

• Men; 

– Likevel et ansvar dagens arbeidsgiver har

– Viktig for de ansatte at dette blir ivaretatt



Nærmere om reservasjonsretten

Arbeidsmiljøloven § 16-3

• Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver

• Bestemmelsen fastsetter frister for når reservasjonsrett kan gjøres gjeldende

• Utøvelse av reservasjonsrett – uten at det foreligger valgrett - innebærer at 
arbeidsforholdet hos nåværende arbeidsgiver (kommunen) opphører uten formell 
oppsigelse. Vedkommende har en «dårlig» prioritert fortrinnsrett til ny ansettelse 
hos nåværende arbeidsgiver (kommunen)



Nærmere om reservasjonsretten, forts. 

• Arbeidsmiljøloven § 16-3 tredje ledd:

«Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år 
før overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne paragraf, har 
fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med 
mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten faller bort dersom 
arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager 
etter at tilbudet ble mottatt. Fortrinnsrett etter §§ 10-2 fjerde ledd, 14-2 og 14-3 går foran 
fortrinnsrett etter paragrafen her.»

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A710-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-3


Nærmere om reservasjonsretten, forts. 

Fortrinnsrett etter §§ 10-2 fjerde ledd, 14-2 og 14-3 går foran fortrinnsrett etter § 16-3:

• § 10-2 fjerde ledd - arbeidstakere som har redusert arbeidstid og ønsker å gå tilbake 
til ordinær arbeidstid før avtalt/fastsatt periode med redusert arbeidstid er utløpt

• § 14-2 – arbeidstakere som er sagt opp pga. virksomhetens forhold

• § 14-3 – deltidsansattes rett til utvidet stilling 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A710-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-3


Nærmere om reservasjonsretten forts.

Kan nåværende arbeidsgiver i forkant av overføringen, tilby ledig stilling uten ekstern 
utlysning?

• Fortrinnsretten forutsetter at arbeidstaker gjør gjeldende reservasjonsrett

• Fortrinnsretten etter § 16-3 gjelder fra overdragelsestidspunktet dvs. fra 01.06.20

– Ev. et tidligere tidspunkt når reservasjonsrett er gjort gjeldende

• Forutsetter at ikke andre ansatte har bedre prioritert fortrinnsrett, f.eks. 
deltidsansatte eller andre som tidligere er sagt opp pga. virksomhetens forhold

• Foreligger ikke fortrinnsrett, skal stillingen lyses ut eksternt, jf. det ulovfestede 
kvalifikasjonsprinsippet (HTA kap. 1 § 2 pkt.2.2)



Valgrett 

• Valgrett er en ulovfestet rett for arbeidstakeren til – i visse tilfeller - å kunne kreve at 
arbeidsforholdet opprettholdes hos nåværende arbeidsgiver

• Valgrett forutsetter at arbeidstaker utøver reservasjonsrett

• Valgrett forutsetter at arbeidsgiverskiftet fører til ikke uvesentlige negative 
endringer i arbeidstakerens situasjon, jf. høyesterettsrettspraksis:

– Rt-1999-977, Rt-1999-989, Rt 2000-2047, Rt-2000-2058 og HR-2018-1944-A



Valgrett, forts.

Når kan valgrett foreligge ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen?

• Konkret vurdering

• Rt-1999-989 (Vest-Ro):

«… vesentlig større risiko for å få atskillig lengre arbeidsreise til et nytt arbeidssted»

Hvor langt er «atskillig lengre arbeidsreise»? 



Konsekvensen av å utøve valgrett?

• Arbeidsforholdet hos nåværende arbeidsgiver videreføres

• Kan medføre overtallighet i kommunen

– Ikke nødvendigvis den som utøver valgretten som blir overtallig

– Arbeidsgivers plikt til å tilby «annet passende arbeid» dersom dette finnes, jf. § 15-7 (2)

– Rt-1999-989: 

«Og når det er tale om å fortrenge andre ansatte, må det også legges vesentlig vekt på at 
[arbeidstakeren] som følge av [virksomhetsoverdragelsen] har hatt tilbud om stilling hos ISS.»

– For å redusere en fremtidig overtallighet kan det gi grunnlag for å unnlate ekstern 
utlysning


