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Innspill på høringsnotatet om unntak fra reservasjonsretten etter arbeidsmiljøloven § 16-3 ved 

omorganisering innad i staten 

Tekna viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet høringsbrev av 12. november 2020 med 

referanse 20/260. Tekna sender med dette et innspill til Akademikernes høringssvar.  

Overordnet er Tekna negative til departementets forslag om å gjøre unntak fra arbeidsmiljøloven § 16-

3 for statsansatte ved omorganisering innad i staten.  

 

Tekna er faglig uenig i at det er nødvendig å gjøre dette unntaket for ansatte i staten. Det er på det rene 

at lovverket i arbeidsmiljøloven og statsansattloven er ulikt knyttet til en del forhold som gjør at det å 

bruke reservasjonsretten vil gi noe ulikt utfall for ansatte i staten. Blant annet at må arbeidsgiver foreta 

en ekstra vurdering om det er annet passende arbeid i virksomheten før en eventuell oppsigelse, 

fremstår ikke som et argument vi skal legge avgjørende vekt på.  

 

Departementet skriver at det er praksis i staten på at man ikke kan utøve reservasjonsretten. Dette ble 

prøvd rettslig, og dommen fra Borgarting lagmannsrett dom av 24.september 2018 (LB-2017-199982) 

gav saksøkerne (ansatte i staten) rett til å utøve reservasjonsretten. Dette tyder på at praksisen 

Departementet viser til ikke er så fast som man tror.  

 

Dersom man likevel ser behovet for å gjøre dette unntaket, bør unntaket gjøres som lovsform, og ikke i 

forskrift. Lovendringer er mer transparente, og gir alle som ønsker en mulighet til å svare på høringen, 

samt behovet for skriftlige forarbeidet på endringen.  

 

Tekna mener denne høringen føyer seg inn i en rekke av eksempler på at staten som arbeidsgiver synes 

å gjøre det enklere for seg selv enn for arbeidsgivere i privat og kommunal sektor. Ved innføringen av 

den nye statsansatteloven ble det for eksempel gjennom forskrift gjort adskillige begrensninger i hva 

som skal anses som annet passende arbeid ved oppsigelse. Tilsvarende ble det lagt begrensning på 

domstolenes prøvelsesadgang av ulempeavveiningen. Det er etter vårt syn ingen heldig utvikling at 

staten synes å gjøre det lettere for seg selv som arbeidsgiver, enn man vil gjøre for arbeidsgivere i 

privat sektor.    
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