Informasjonsheftet for
Veiledning med
LovLedning:
Dine rettigheter som
arbeidstaker

Introduksjon fra leder av LovLedning, Iqra Tahir
LovLedning ble stiftet i 2020 av jusstudenter ved Det
juridiske fakultet i Oslo.
Formål:
• Tilby juridisk veiledning til sammensatte
minoritetsgrupper.
• Utgjøre et lavterskeltilbud som jobber
oppsøkende

En
arbeidsplass
for alle med
Atle Larsen

Arbeidstid
• Arbeidsmiljøloven
• Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24
timer og 40 timer i løpet av sju dager
• § 10-2: Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige,
sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har
rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen
kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten
• Ikke rett til å beholde full lønn
• Uenighet kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda
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Overtidsarbeid
• Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig
og tidsavgrenset behov for det
• Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire
sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker
• kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til
det.
• Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av
tariffavtale, kan skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager, men
slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 50 timer i fire sammenhengende uker.
Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker.
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Pause
• Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden
overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en
halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Dersom
arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der
det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en
del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen
forskyves
• Når arbeidstaker arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige
arbeidstid er avviklet, skal arbeidstaker gis en pause på minst en halv
time. Pausen regnes som en del av arbeidstiden.
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Arbeidsmiljø
• Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra
en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet
som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske
helse og velferd
• Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og
verdighet ivaretas
• Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen
utilbørlig opptreden
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Arbeidsmiljø - funksjonsnedsettelse
• Likestillings- og diskrimineringsloven
• § 13 har forbud mot trakassering på grunnlag av
funksjonsnedsettelse
• Definert slik: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller
ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende,
skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende
• Forbudet gjelder også hvis en person blir trakassert på grunn av sin
tilknytning til en annen person
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Tilrettelegging
• Rett til å få tilrettelagt arbeidet
• To bestemmelser
• Arbeidsmiljøloven § 4-6 pålegger arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidet så
langt som mulig
• Skal primært få fortsette i samme stilling
• Dersom aktuelt å overføres til annen stilling, skal arbeidstaker og tillitsvalgt
tas med på råd
• Trygden dekker de utgifter som det ikke er rimelig at arbeidsgiver dekker
• Likestillings- og diskrimineringsloven gir arbeidstaker rett til egnet individuell
tilrettelegging. Pålegger arbeidsgiver å iverksette rimelige tiltak som kan
sikre at arbeidstaker kan få eller beholde arbeid, utføre og ha fremgang i
arbeidet og ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling
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Diskrimineringsvern
• Reguleres i likestillings- og diskrimineringsloven
• Tre av grunnlagene er nedsatt funksjonsevne, etnisitet og
religion
• Skilles mellom direkte og indirekte diskriminering
• Direkte: at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville
blitt behandlet i en tilsvarende situasjon
• Indirekte: enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis,
handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre
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Ansiennitet
• Ikke egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven
• Er regulert mellom partene i arbeidslivet
• Hovedavtalen LO og NHO: Ved oppsigelse på grunn av
innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger
saklig grunn. Hvis bedriften i forbindelse med innskrenkninger i
arbeidsstyrken finner grunn til å fravike ansienniteten og de tillitsvalgte er
av den oppfatning at dette ikke er saklig begrunnet, kan spørsmålet
bringes inn til forhandlinger mellom organisasjonene
• I forbindelse med oppsigelse må forskjellen i ansettelsestid være vesentlig og ikke
kun noen få år. Utgangspunkt er 15-20 år kontra en del lavere ansettelsestid
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Sykepenger
• Rett til sykepenger etter 4 uker i arbeid
• Månedslønn omregnet til årsinntekt må minst utgjøre 0,5 G
(53 199)
• Arbeidstakere får dekket 100 % av inntekt opp til 6 G (638
394)
• Selvstendige næringsdrivende 65 % fra dag 17

• Rett til å bruke egenmelding etter at arbeidsforholdet har
vart i 2 mnd

• Hovedregel egenmelding: Kan bruke 4 egenmeldinger på inntil 3
dager i løpet av året
• IA-avtalen: Om virksomheten er medlem, 24 egenmeldingsdager i
året og det kan tas ut inntil 8 dager sammenhengende
• Lørdag og søndag regnes med i egenmeldingsperioden
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Sykepenger
• Hvor lenge kan jeg motta sykepenger?
• I inntil 1 år
• Du har i utgangspunktet 248 sykepengedager
• Dette er dager som utbetales fra dag 17
• Arbeidsgiver betaler de første 16 dagene
• Har du de siste 3 årene brukt av de 248 dagene, må du senere ha vært
helt arbeidsfør i 26 uker for å få disse dagene tilbake
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Sykepenger
• Hvordan opptjener jeg rett til nye sykepenger?
• Helt arbeidsfør i 26 uker
• Betyr at du ikke må ha mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller
full uføretrygd i denne perioden
• Fravær utover arbeidsgiverperioden
• Har du f eks arbeidet i 20 uker, blir sykemeldt i 17 dager, mister du all
opptjening å må begynne på nytt.
• NB! Arbeidsgiver skal betale sykepenger i arbeidsgiverperioden
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Sykepenger
• Trygden (NAV) kan betale sykepenger fra første dag
• Gjelder:
• Når du pga kronisk sykdom har økt risiko før særlig høyt fravær
• Må som hovedregel ha hatt stort fravær siste år(ene)
• Kan gjøres unntak dersom diagnosen tilsier at du vil komme til å få mye
fravær
• Du og arbeidsgiver kan søker Nav om ordningen
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Omsorgspenger
• Omsorgslønn (sykt barn ordningen)
• Kan gis når:
• Du er i jobb og:
•
•
•
•

Når barnet er syk
Når barnepasser er syk
Når barnepasser følger annet barn til lege
Når barnet selv skal til lege uten å være syk den aktuelle dagen

• Aldersgrense:

• Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år
• Funksjonshemmet /kronisk sykdom med stor risiko for at du må
være mye borte fra jobb, da frem18 år
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Antall dager
• Antall dager
•
•
•
•

1-2. barn: 10 dager til hver av foreldrene når begge er i jobb
3 eller flere barn: 15 dager
Alene med omsorgen: 20 eller 30
Deler omsorgen: Som når de bor sammen

• Barnet er funksjonshemmet/kronisk syk med stor risiko for at
foreldrene må være borte fra arbeid:
• 10 ekstra dager for hvert barn som oppfyller kriteriene

• Alene med omsorgen da dobles antall dager
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Pleiepenger
• Et medlem som har omsorg for barn under 18 år har
rett til pleiepenger når barnet på grunn av sykdom,
skade eller lyte har dokumentert behov for
kontinuerlig tilsyn og pleie og medlemmet derfor må
være borte fra arbeidet
• NB!! Må være i arbeid

• Ingen tidsbegrensning
• Dekker 100 % av inntekt opp til 6 G (638 395)
• Rett til permisjon så lenge det er innvilget pleiepenger
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Ferie
• Ferieloven
• Rett til 25 virkedager
• Lørdag regnes som virkedag
• Betyr at ferien er 4 uker + 1 dag

• Fra året arbeidstaker fyller 60 gis det 6 virkedager til
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Ferie
• Ferieloven
• Uttak av ferie
• Utgangspunktet er at arbeidsgiver bestemmer
• Men ferieloven gir rett til tre sammenhengende ferieuker mellom 1. juni
og 30. september
• Syk i ferien, da rett til å kreve ferien utsatt
• Må ha sykemelding på 100 %

• Begynner i ny jobb: rett til å ta ut den ferien som ikke er tatt ut hos
forrige arbeidsgiver
• Overføring av ferie: Alle feriedager etter ferieloven som ikke er tatt ut,
skal overføres til året etter
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Ferie
• Mange arbeidstakere har også en femte tariffestet ferie
uke
• For disse blir ferien 5 uker eller 6 uker (60 år)
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Feriepenger
• Tjenes opp året før
• Feriepengegrunnlag er minimum 10,2 % og 12,5 %
(60 år)
• Normalt utbetales feriepenger i juni
• Utbetales da ikke lønn, Betyr at ved uttak av ferie trekkes det
heller ikke lønn
• Disse reglene kan fravikes ved tariffavtale
• Feriepenger utbetales uten skattetrekk
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Tariffregulert femte ferieuke
• Opptjeningssats 12%/14,3 %
• Arbeidsgiver og arbeidstaker står friere til å avtale om
disse dagene skal overføres eller utbetales
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Bistandsordninger
• Er du organisert i et fagforbund kan du ta kontakt med
din lokale tillitsvalgte om du får problemer med
arbeidsgiver
• Mange fagforbund tilbyr også juridisk assistanse

• Fagforbund: arbeidstakere som er medlem av en
fagorganisasjon. Forhandler lønn, arbeidsvilkår og
ivaretar arbeidstakernes interesser og rettigheter
• Tillitsvalgt: arbeidstakernes talsperson på arbeidsplassen
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Bistandsordninger
• Mener du at du blir diskriminert eller ikke får nødvendig
tilrettelegging på arbeidsplassen, kan du ta kontakt
med www.ldo.no eller www.diskrimineringsnemnda.no
• Er det andre forhold på arbeidsplassen eller du har
spørsmål om ferie, oppsigelse etc. kan du også ta
kontakt med Kontakt oss (arbeidstilsynet.no)
• Rettshjelpsordninger
• Forsiden - Jussbuss (uio.no)
• Juridisk rådgivning for kvinner - JURK (uio.no)
• Velkommen til FFOs Rettighetssenter | Hjem
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Opphør av
arbeidsforhold
– dette bør du
vite med
Anne-Marthe
Aslaksrud og
Lasse Egeberg

Oppsigelse og avskjed
Oppsigelse

Avskjed

o § 15-7 «saklig begrunnet i
virksomhetens, arbeidsgivers eller
arbeidstakers forhold»
o Oppsigelsestid
o Rett til å fortsette i stilling ved tvist
om oppsigelse (unntak prøvetid)
o Unntak: øverste leder § 15-16

o § 15-14 «grovt pliktbrudd
eller annet vesentlig
mislighold»
o Øyeblikkelig fratreden
o Høyere terskel
o Ikke rett til å stå i stilling
o Kan påføres i sluttattest
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Nedbemanning
Arbeidsmiljøloven § 15-7: «
Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at
det er saklig begrunnet i virksomhetens
… forhold» jf. aml. 15-7 (1)

Utvelgelsesk
riterier

Interessea
vveining

Saklig
grunn

• Saklig grunn
• Hvilke vilkår/momenter?

Utvelgelsesk
rets

Annet
passende
arbeid

Informasjon

• Hvilke ansatte?

Drøftelse

• Annet passende arbeid
• Interesseavveining
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Saklighetskravet
Saklig behov for nedbemanning

Utvelgelsen av de ansatte

• Har arbeidsgiver et saklig
behov for å redusere antall
ansatte?

• Utvelgelsen må være saklig

• Bedriftens økonomiske situasjon
• Må bedriften gå med
underskudd?

• Utvelgelseskriterier/vilkår:
o Ansettelsestid
o Erfaring/utdanning
o Sosiale forhold

• Sikre forsvarlig drift

• Utvelgelseskrets: Hele
virksomheten

• Nedleggelse/avvikling av
virksomheten

• Kan man begrense kretsen til
en avdeling eller filial?
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Saklighetskravet
Annet passende arbeid
•

Interesseavveiningen

Skyldes oppsigelsen
driftsinnskrenkning eller
rasjonaliseringstiltak, er den ikke
saklig begrunnet dersom
arbeidsgiver har et annet passende
arbeid i virksomheten å tilby
arbeidstaker» jf. aml § 15-7 (2)

• Skal «foretas en avveining mellom
virksomhetens behov og de ulemper
oppsigelsen påfører den enkelte
arbeidstaker» jf. aml §15-7 (2).
• Relevante hensyn; muligheter på
arbeidsmarkedet, alder, forsørgeransvar.

• Ikke plikt til å opprette ny stilling
•

Udekket behov

•

Må være skikket/kvalifisert for
stillingen

•

Opplæring og omskolering
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Saksbehandlingsregler
• Drøftelsesmøte § 15-1 – gjelder ved oppsigelse og avskjed
• Innholdet i drøftelsesmøte
•

Grunnlaget for oppsigelse/avskjed skal drøftes før beslutning tas

•

Arbeidstaker skal gis mulighet til å komme med sine synspunkter

• Kan ha med tillitsvalgt eller annen rådgiver
• Plikt til å møte selv om man er sykemeldt
• Ingen lovbestemt varslingsfrist ved innkalling til drøftelsesmøte
• Be om referat fra møtet
• Brudd på drøftingsplikten kan bidra til at oppsigelsen blir bedømt som
usaklig og ugyldig
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Formkrav til oppsigelse og avskjed
Strenge krav til form og innhold
• §15-4: Skriftlig levert personlig eller
sendt rekommandert
• Omfattende opplysningsplikt
(informasjon om arbeidstakers
rettigheter)
• Kan kreve skriftlig begrunnelse§15-4

Ingen krav til begrunnelse i
oppsigelsen, men
arbeidstaker har likevel rett til
å be om å få
oppsigelsesgrunnlaget
skriftlig.

• Brudd på formkrav kan føre til at en
oppsigelse er ugyldig
• Søksmålsfrist fire måneder§15-5
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Oppsigelsesfrister
•

Arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven§ 15-3

• Høyere alder og ansettelsestid
•

Regnes normalt fra første dag i måneden

• Prøvetid: 14 dager fra dato til
dato
•

Ingen oppsigelsesfrist ved avskjed
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Permittering
•

Er ikke lovregulert

•

Midlertidig opphør av arbeidsforholdet

•

Vilkåret om saklig grunn: sviktende
ordretilgang eller arbeidsmangel

•

Må være av midlertidig karakter

•

Varslingsfrist: 14 dager

• Arbeidsgiverperiode: 10
dager

• Ikke midlertidig:
Oppsigelse
• Utvelgelse av ansatte

• Lovendringer 2021
•

Oppsigelse fra arbeidstaker

• Oppsigelse fra arbeidsgiver
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Du har blitt
utsatt for
diskriminering –
hva nå? med
Akhenaton
Oddar de
Leon

