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Oppsigelsesvern for ledere

Arbeidsmiljøloven § 15-7. 

• foreligge en saklig begrunnet oppsigelse, gjelder for alle 
arbeidstakere, også ledere.

Arbeidsmiljøloven § 15-16 andre ledd. 

• ikke for virksomhetens øverste leder dersom vedkommende ved 
forhåndsavtale har sagt fra seg denne rettigheten mot etterlønn ved 
fratreden
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Oppsigelsesvern for ledere

Statsansatte ledere har ikke adgang til å inngå etterlønnsavtale mot 
etterlønn ved fratreden. 

• De har likevel plikt til å finne seg i omplassering til andre 
arbeidsoppgaver i virksomheten eller pålegg om å stå til rådighet for 
spesielle oppdrag. 

• Dette selv om vilkårene for oppsigelse eller avskjed ikke er oppfylt, 
jf. statsansatteloven § 16 andre ledd.  
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Begrunnelsen for bestemmelsen

Vilkår foreligger saklig begrunnelse. 

• Nødvendig å skifte ut øverste leder uten at vedkommende er å 
klandre på en slik måte at det foreligger saklig grunn til oppsigelse.

• Ønsket om utskifting kan være mer eller mindre velbegrunnet. 

• Det vil imidlertid være svært vanskelig, og kan skade en kommune, 
dersom rådmannen ikke har kommunestyrets tillitt.
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Begrunnelsen for bestemmelsen
Vilkår foreligger saklig begrunnelse. 

Manglende tillitt: «saklig begrunnet»: 

• Forsvarlig saksbehandling med forhåndsvarsel, drøftingsmøte og 
opplysningsplikt og begrunnet vedtak for oppsigelsen. Det tar tid. 

• Dersom arbeidstakeren er eller blir sykmeldt kan det forsinke 
saksbehandlingsprosessen. 

Involvere rådmannens stab og «kommunestyret» må saksbehandle 
saken. 

Krevende prosess; 

• som tar tid, koster penger og er utfordrende for ansatte som har 
rådmannen som sin arbeidsgiver. 
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Retten til å fortsette i stillingen
Retten til å fortsette i stillingen

Øverste leder saksøker virksomheten for usaklig oppsigelse, kan det 
være direkte handlingslammede for virksomheten.

1. Rett til å fortsette i stilling i oppsigelsestiden – 3 måneder 

2. Rett til å fortsette i stillingen – forhandlinger og anlegger søksmål. 
krav fra arbeidsgiver kan retten likevel bestemme at arbeidstaker 
skal fratre under sakens behandling dersom retten finner det 
urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens 
behandling.

I arbeidslivet har det derfor i den senere tid vokst frem en praksis på 
at ledere i slike tilfeller fratrer mot en viss kompensasjon.
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Øverste leder

Øverste leder

• Adgangen til å inngå forhåndsavtale om etterlønn er begrenset til 
øverste leder i virksomheten. 

• Det kan ikke inngås forhåndsavtale om etterlønn for andre ledere 
eller arbeidstakere i virksomheten.

• Begrunnelsen er at arbeidstakernes stillingsvern meget lett kunne ha 
blitt uthult.
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Forhåndsavtale om etterlønn
Før oppsigelse

• Forhåndsavtale om etterlønn forutsetter enighet mellom 
arbeidsgiver og øverste leder og må inngås før vedkommende blir 
oppsagt.

• Forutsigbarhet for arbeidsgiver og øverste leder. 

• Den forhindrer også partene fra å reforhandle størrelsen på 
etterlønnen når spørsmålet om fratreden blir aktualisert.
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Forhåndsavtale om etterlønn
Før oppsigelse

1. Forhåndsavtale om etterlønn inngås normalt før ansettelse av 
øverste leder og er en viktig del av lønnsforhandlingene med 
påtroppende øverste leder.

2. Ikke til hinder for at arbeidsgiver og øverste leder inngår 
forhåndsavtale om etterlønn etter ansettelse. 

3. Etterlønnsavtalen kan også endres.
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Forhåndsavtale om etterlønn 
Etterlønnens størrelse

1. Det er ikke noe krav til etterlønnens størrelse.

2. Etterlønnens størrelse fastsettes derfor gjennom forhandlinger 
mellom øverste leder og arbeidsgiver.

3. Etterlønnsavtalen bør være sikret en økonomisk kompensasjon ut 
over det som vedkommende ville hatt krav på etter 
arbeidsmiljøloven.
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Forhåndsavtale om etterlønn

Etterlønnens størrelse

1. Etterlønnen avtales gjerne som summen av et visst antall 
månedslønner. 

2. De vanligste avtalene ligger i størrelsesorden 6-12 måneder. 

3. Etterlønnens størrelse hengere ofte sammen med størrelsen på 
virksomheten.
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Avtalen

1. Rådmannen har gjennom denne forhåndsavtalen sagt fra seg sine 
rettigheter ved oppsigelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 15, 
mot en etterlønn ved fratreden på 9 måneders lønn, jf.
arbeidsmiljøloven § 15-16 andre ledd. 

2. Etterlønnen omfatter lønn, feriepenger og pensjon.

3. Denne forhåndsavtalen er ikke til hinder for at arbeidsgiver også 
kan bringe arbeidsholdet til opphør i prøvetiden eller ved avskjed, 
jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 og § 15-14. Oppsigelsesfristen i 
prøvetiden er 14 dager, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 syvende ledd.   

4. Rådmannen kan bringe arbeidsforholdet til opphør etter 
oppsigelsesfristene i arbeidsmiljøloven § 15-3. 
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