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Oppsummering av seksjonsmøtet ved advokat Ingeborg Moen Borgerud, Norge:

Debattleder ønsker velkommen til seksjonsmøtet. Hun viste til at temaet «avslutning av arbeids- 
forhold – vilkåret om saklig grunn» berører svært mange, og at det er et tema som vekker interesse 
langt ut over juristenes rekker. Kravet til saklig grunn er selve hjørnestenen i stillingsvernet. 
Nettopp derfor er det prisverdig å sette spørsmålet under debatt slik referenten gjør. 

Etter en presentasjonsrunde og orientering om opplegget for debatten ble referenten 
gitt ordet. 

I den påfølgende debatten deltok referenten, paneldeltakerne, procesdirektør i Danske 
Erhverv Lars Alexander Borke, Danmark, og ordförande i Arbetsdomstolen, Jonas Malmberg, 
Sverige.

Paneldeltakernes hovedinnlegg ble understøttet av powerpoint-fremvisninger. 
Paneldeltakerne takket referenten for å ha reist et grunnleggende spørsmål om 

hvorvidt kravet til saklig grunn er en hensiktsmessig mekanisme for tvungen avslutning av 
arbeidsforhold, og hva som eventuelt kan være alternativene. 

I debatten redegjorde paneldeltakerne kort for hovedpunktene i rettstilstanden for 
tvungen avslutning av arbeidsforhold i de øvrige nordiske land. Selv om rettstilstanden er 
forskjellig gjelder det gjennomgående, med unntak av Island, et krav om saklig grunn til 
oppsigelser fra arbeidsgivers side.  Praktiseringen av saklighetskravet og intensiteten i 
domstolenes prøving varierer. Rettsvirkningene av en usaklig oppsigelse er også forskjellig 
fra land til land. I Norge og Sverige har arbeidstaker som hovedregel rett til å fortsette 
arbeidsforholdet dersom domstolen konkluderer med at oppsigelsen er usaklig, mens i 
Finland gjelder dette bare for arbeidstakere i offentlig sektor. I tillegg har Norge og Sverige 
en prosessuell særordning som innebærer at arbeidstaker som hovedregel har rett til å stå i 
stillingen mens tvisten verserer for domstolene. Erstatningsnivåene ved en usaklig oppsigelse 
varierer også betydelig fra land til land. 

De fleste debattantene mente at saklighetskravet er en hensiktsmessig ramme 
for tvungen avslutning av arbeidsforholdet fra arbeidsgivers side. Det pågår heller ingen 
debatt i noen av de nordiske landene om hvorvidt saklighetskravet bør erstattes med andre 
mekanismer. Paneldeltakerne ga gjennomgående uttrykk for at det er lite trolig at det 
vil skje en endring på dette området, i alle fall ikke i de nærmeste årene. Professor Jens 
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Kristiansen viste til at saklighetskravet er bredt akseptert i samfunnet.  Det gjelder ikke bare 
innen arbeidsrettsområdet, men også i annen lovgivning hvor det slås ned på urimelig eller 
uredelig atferd fra den annen parts side. Selv om saklighetsprinsippet er bredt akseptert, er 
det innlysende at måten det praktiseres og håndheves på kan være omtvistet. Man bør derfor 
diskutere det nærmere innholdet i saklighetskravet og intensiteten i domstolenes prøving av 
om vilkåret er oppfylt.

Ordförande i Arbetsdomstolen, Jonas Malmberg, fremholdt at det er helt klart at 
saklighetskravet har endret seg i takt med samfunnsutviklingen. Påstanden om at den enkelte 
arbeidstakers interesser har fått større vekt enn foretakets interesser stemmer ikke når det 
gjelder rettsutviklingen i Sverige de siste 15-20 årene. De fleste vil nok si tvert om. Jonas 
Malmberg viste til at det finnes mange undersøkelser og artikler som behandler spørsmålet 
om sammenhenger og mulige effekter på arbeidsmarkedet av hvorledes oppsigelsesvernet 
er regulert i de enkelte land. Konklusjonene i undersøkelsene spriker og det er vanskelig å 
finne belegg for klare sammenhenger i den ene eller annen retning. Økonomene er imidlertid 
stort sett enige om at reguleringen av oppsigelsesvernet jevner ut arbeidsledigheten over 
konjunktursykluser. Ut over det er det vanskelig å påvise noen klare effekter eller sammenhenger 
mellom arbeidsledighet, deltakelse i arbeidslivet m.v. og hvordan oppsigelsesvernet er regulert 
i det enkelte land.

Det fremkom en rekke synspunkter og motforestillinger til å innføre en ordning med 
fratredelses-godtgjørelse til erstatning for saklighetskravet. Gjennomgående ble det ansett 
for å være billig å si opp arbeidstakere når oppsigelsene begrunnes i virksomhetens forhold 
(arbeidsmangel/arbetsbrist). I Sverige har man de siste årene sett en utvikling hvor domstolene 
legger større vekt på arbeidsgivers behov enn hva som ble gjort tidligere. Advokat Erik 
Danhard fremholdt at skillet mellom oppsigelser som begrunnes i henholdsvis arbeidstakers 
og virksomhetens forhold burde vies større oppmerksomhet. Under henvisning til svensk 
rettspraksis handler skillet et stykke på vei om arbeidsgivers tankeprosess. Dette er i seg selv 
tankevekkende.

Samtlige nordiske land må forholde seg til diskrimineringslovgivningen, slik den 
er nedfelt i direktiver, og slik bestemmelsene er tolket av EU-domstolen. Paneldeltakerne ga 
uttrykk for at forståelsen og håndhevingen av diskrimineringslovgivningen ikke er enklere enn 
håndteringen av saklighetskravet, hverken for jurister eller ikke-jurister. Noen mente snarere 
tvert i mot. Flere var av den oppfatning at det hverken er aktuelt eller ønskelig å erstatte 
saklighetskravet med diskrimineringslovgivning. Kravet om saklig grunn vil trolig leve side 
om side med diskrimineringsforbudene i flere år fremover. 

Referenten, advokat Jan Fougner, viste avslutningsvis til at det er en komplisert 
og krevende øvelse å finne balansepunktet mellom arbeidsgivers og arbeidstakers behov, og 
at det derfor er nødvendig med debatt. Når Norge skiller seg klart ut fra de øvrige nordiske 
land, skyldes dette ikke bare tradisjoner, men også Norges sterke økonomiske stilling. 
Fougner ga uttrykk for at han ikke tror at Norge kan fortsette med dette når vi om 10-15 
år må oppføre oss som andre europeere. I løpet av noen år vil vi kanskje diskutere felles 
europeiske oppsigelsesstandarder knyttet til diskrimineringsreglene, og det er mulig at disse 
bestemmelsene vil ta over og fortrenge lokale varianter av saklig grunn. 

Debattlederen takket både referenten og alle deltakerne for gode og engasjerte innspill 
i debatten.


