
Arbeidsgivers styringsrett 
 

er arbeidsgivers rett til å tilsette og si opp arbeidstakere, samt å organisere, lede, 

kontrollere og fordele arbeidet (dvs. hvem gjør hva når og hvordan) 

 

 

• Styringsretten dekker i utgangspunktet alle sider ved virksomheten, og var i utgangspunktet 
nokså uinnskrenket. Innskrenkningene i arbeidsgivers styrings-rett kom for alvor mot slutten 
av 1800-tallet med fabrikktilsynslovene og de første tariffavtalene. Den første 
tjenestemannsloven kom i 1918 og arbeidervernloven av 1936. Deretter ferielov, 
pensjonslover, folketrygd m.v.  

 

 

 

 

 



 

• Hovedsak: Må ikke stride mot lov og/eller avtale.  
•  Lov – Forbudet mot diskriminering ved ansettelse, saklig grunn for oppsigelse m.v. Gjelder også 

den prosessuelle siden – tilsetting etter innstilling og behandling i tilsettingsråd/styre, oppsigelse 
etter prosessreglene i tjml. og fvl.  

•  Avtale – Eks: Arbeidstakere kan bare lønnes i samsvar med Hta eller lederlønns-systemet. 
Forhandlinger sentralt og lokalt må føres i samsvar med forhandlings-bestemmelsene i Hta. 
Arbeidsoppgaver og mulighet til forflytning m.v. må sees i forhold til den individuelle 
arbeidsavtalen.  

• Saklighet – Gir i praksis bare permisjon for å arbeide i annen virksomhet til kvinner, ikke lov- eller 
avtaleregulert, men i strid med det alminnelige, forvaltningsrettslige sakslighetsprinsippet.  

•  Etikk – Arbeidsgiver og virksomheten er bundet av allmennetiske/profesjonsetiske prinsipper. 
Kan sette seg selv og virksomheten i vanry ved å utvise dårlig etisk skjønn.  

•  Politikk – Forvaltningen skal gjennomføre regjeringens politikk på alle områder og må arbeide i 
tråd med denne. Begrenser arbeidsgivers og virksomhetens handlefrihet.  

•  Proporsjonalitet – et prinsipp som tilsier at arbeidsgivers reaksjon på for eksempel en 
tjenesteforsømmelse må stå i forhold til alvorligheten og omfanget av tjenesteforsømmelsen. 
Ikke avskjed etter å ha kommet for sent én gang! 

 

 

 

 

 

• Domstolene karakteriserer styringsretten som en ”restkompetanse”.  
 

• Ett eksempel: Kårstødommen fra 2001 (Rt. 2001 side 418).  Saken gjaldt spørsmål om når 
arbeidstiden begynte og sluttet i forbindelse med at arbeidsgiver hadde gjennomført 
endringer i arbeidstakernes frammøtested.  Med henvisning til de generelle merknadene om 
styringsrettens rekkevidde i Rt. 2000 side 1602 (Nøkk-saken) uttalte Høyesterett at det følger 
av styringsretten at arbeidsgiver har rett til å fastsette fremmøtested for arbeidstakerne.  Om 
innholdet i styringsretten for øvrig, uttalte førstvoterende:   



• ”De endringer som er gjennomført må anses å ligge innenfor rammen av arbeidsforholdet. 
Etter min mening er endringene samlet sett ikke så omfattende at de går ut over det 
arbeidsgiver kan foreta i kraft av styringsretten som en restkompetanse. 

• Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av 
arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig 
grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn.”  

•  Disse siste hensynene hører til de vi kaller ”den alminnelige, ulovfestede forvaltningsretten” 
innenfor offentlig forvaltning.   

 

 

 

• Lov kan blant annet være arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, likestillingsloven, 
ferieloven osv. Avtaleverk vil særlig være tariffavtale og den individuelle arbeidsavtalen. 
Styringsretten er fleksibel, i den forstand at dersom for eksempel en avtale bortfaller, inntrer 
styringsretten på nytt på det området som avtalen dekket. Det oppstår altså ikke noe 
styringsmessig vakuum .  
 

• Når det gjelder tariffavtaler om andre arbeidsforhold, er Hovedavtalen (HA) nevnt(i staten). 
Under der kommer tilpasningsavtalen. Det er bestemt i HA § 4 at hver enkelt statlige 
virksomhet skal ha sin egen tilpasningsavtale. En tilpasningsavtale er, som navnet indikerer 
en avtale som tilpasser HA til den enkelte virksomhet på best mulig måte. § 4 sier noe om 
hva en slik avtale skal inneholde. I tillegg er det opplistet i PM 2006-06 hva tilpasningsavtaler 
som minimum skal inneholde, se nærmere HA § 4. 
 
 

•  Den individuelle arbeidsavtalen setter klare begrensninger i hvilke arbeidsoppgaver og 
hvilket ansvar arbeidsgiver kan legge til – eller ta bort fra stillingen uten at stillingens 
”grunnpreg” endres. Arbeidsavtalen vil også ha betydning når arbeidstakers såkalte 
”flytteplikt” skal klarlegges nærmere.  


