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Høring – forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. 
(statsansatteloven) 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS Stat) har mottatt på høring fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartement forslag til forskrift til lov om statens 
ansatte mv. (statsansatteloven). Forslag til lov om statens ansatte mv. er fremmet 
for Stortinget av Kongen i statsråd 5. april 2017, og er varslet vedtatt i Stortinget 
12. juni 2017. Forslaget til forskrift forutsettes i følge departementet å tre i kraft 
samtidig med statsansatteloven. 

Kravet til en forsvarlig utrednings- og høringsprosess 

YS Stat bemerker at forslaget er sendt på høring på et tidspunkt loven hverken er 
vedtatt eller ferdig behandlet av Kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi finner det 
kritikkverdig at departementet legger til grunn at det er gitt hjemmel i lov for ulike 
former for forskriftsregulering, og vi forventer at departementet avventer 
utformingen av endelig forskrift til loven er vedtatt, og heller ikke før samtlige 
forhold forskriften er ment å regulere er tilstrekkelig utredet. 

Forvaltningsloven § 37 krever at forvaltningsorganet må sørge for at saken er så 
godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

I henhold til utredningsinstruksen pkt. 3-2 skal departementet også forelegge 
forslag til forskrift overfor berørte departementer før forslaget legges ut på høring. 

Forslag til forskrift skal ha en høringsfrist som er tilpasses omfanget av tiltaket og 
hvor viktig det er. Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre 
enn seks uker. 

YS Stat kan ikke se at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppfylt 
sine plikter i henhold til ovennevnte. Høringsnotatet bærer preg av at 
departementet mangler kunnskap og erfaringsgrunnlag om praktiseringen av 
eksisterende regelverk og behovet for ulike former for forskriftsregulering. 
Departementet har et ansvar for å opplyse de ulike spørsmålene så godt som mulig 
før forslaget sendes på høring. Det er uheldig at departementet som 
fagdepartement og med ansvaret for arbeidsgiverfunksjonen i staten i stor grad 
overlater til virksomhetene å foreta en vurdering av grunnleggende spørsmål som 
angår de statsansattes stillingsvern. 

YS anmoder departementet om å gjennomføre en forsvarlig høringsprosess. 
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Forholdet mellom lov og forskrift – Noen grunnleggende utgangspunkter  

Tjenestemannslovutvalget, som avga rapporten som danner grunnlaget for 
departementets senere høringsnotat og Prop. 94 L (2016-2017), fastslo at det 
generelle utgangspunktet må være at alle spørsmål som er av en slik karakter at 
Stortinget bør ta stilling til dem, bør reguleres i formell lov og ikke i forskrift. Dette 
var en grunnleggende forutsetning for utvalgets innstilling. Utvalget kommenterte 
også at en fordel ved å bruke lovs form er at loven er den rettskilden som brukeren 
lettest kan skaffe seg adgang til. Reglene om stillingsvern er tradisjonelt plassert i 
selve loven, og omfanget av disse og reglenes sentrale betydning tilsier at disse 
skal reguleres i lovs form. 

Videre fastslo utvalget at viktige detaljregler som ikke finner plass i lovteksten, 
heller kan gis i form av forskrifter enn ved omtale i forarbeidene. Tekniske 
detaljregler kan med fordel plasseres i forskrift, særlig hvis de i praksis bare retter 
seg mot en avgrenset brukergruppe. Forarbeidenes merknader bør på sin side 
knytte seg til presisering og anvendelsen av begreper i lovteksten og ikke til 
utfylling av dem. 

Utvalget mente imidlertid at det eksisterer et reguleringsbehov som best kan 
gjennomføres i forskrift. Som eksempel ble det vist til bestemmelsene om fast og 
midlertidig ansettelse og åremål, hvor det ble foreslått en hjemmel for å 
forskriftsfeste nærmere regler om adgangen til midlertidig ansettelse for 
praksisarbeid og utdanningsstillinger samt vilkårene for åremålsansettelser. 

Utvalget foreslo også bestemmelser i lovens § 1 om at departementet “dersom det 
er tvil om hvem som er omfattet av loven” kan gi forskrift om hvem loven skal gjelde 
for. Utvalget foreslo dessuten at “departementet kan gi forskrift om at grupper av 
arbeidstakere helt eller delvis skal være unntatt fra loven når det foreligger særlige 
grunner”. 

Bestemmelser om helt eller delvis unntak fra loven 

Forslag til ny lov om statens ansatte § 1 femte ledd gir hjemmel til i tvilstilfeller å gi 
forskrift om hvem som skal være omfattet av loven. Kongen kan også gi forskrift 
om at grupper av statsansatte helt eller delvis skal være unntatt fra loven når det 
foreligger særlige grunner for det. 

3.1 Arbeidstakere som helt unntas fra loven 

I forslag til forskrift § 2 unntas grupper av arbeidstakere fra hele loven. 
Departementet uttaler at forslaget hovedsak tilsvarer unntakene i § 1 nr. 1 i 
gjeldende forskrift til tjenestemannsloven, men departementet innrømmer samtidig 
at det ikke har gjennomgått unntakene “som følge av begrenset oversikt over 
behovet for unntak for en del stillinger” og ber derfor om “at høringsinstansene 
foretar en grundig gjennomgang av disse”. 

YS Stat mener at unntakene i bestemmelsen mangler begrunnelse. Det er for 
eksempel ikke gitt en begrunnelse for hvorfor intervjuerne i SSB skal være unntatt 
fra loven, og ha et annet vern og regulering enn andre statsansatte. Intervjuerne er 
på lik linje med mange andre ansatte i staten en sammensatt gruppe, som i 
hovedsak jobber på timesbasis. Noen fyller (basert på antall timer) en lav 
stillingsprosent, mens andre fyller opp mot en 100 % stilling. Vi kan ikke se at 
arbeidsformen eller tilknytningsformen er så annerledes andre ansatte i staten at 
denne gruppen må unntas fra loven uten en nærmere begrunnelse. 

Vi forventer at samtlige unntak i forslaget til § 2 gjennomgås. 

 

 



 

 

 

3.2.2. Midlertidige ansettelser ved ekstern finansiering. 

Forslaget åpner for bruk av midlertidige ansettelser ved ekstern finansiering. Dette 
gir staten et konkurransefortrinn sammenlignet med private virksomheter på 
bekostning av de ansattes rettigheter. YS Stat støtter ikke dette. 

Under enhver omstendighet mener YS Stat at det harmoniserer dårlig med de 
øvrige bestemmelsene om fast og midlertidig ansettelse og formålet bak disse at 
finansiering via et annet departement enn eget fagdepartement. Ekstern 
finansiering dreier seg om midler som kommer fra finansieringskilder utenfor 
staten. Oppdrag som finansieres over statsbudsjettet, for eksempel fra et 
departement eller en statlig virksomhet til et universitet eller høgskole, er ikke 
ekstern finansiering. 

3.2.3. Tiltaksdeltaker med lønnstilskudd (foreslås ikke videreført) 

Bestemmelsen i dagens forskrift § 5c, som omhandler tiltaksdeltaker med nedsatt 
arbeidsevne foreslås fjernet. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak, som er ansatt i 
ordinære stillinger i statlige virksomheter, skal imidlertid fortsatt være omfattet av 
loven, men være unntatt fra hovedreglene i den foreslåtte § 9 om fast og midlertidig 
ansettelse. Ettersom det vil være bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav 
d som kommer til anvendelse, oppstår det en lovgivningsteknisk brist i forskrift om 
unntak fra arbeidsmiljøloven, ettersom det i denne fastslås at arbeidsmiljøloven § 
14-9 ikke gjelder for arbeidstakere som er omfattet av tjenestemannsloven. 
 
5.5. Statsansatt som overtar en annen stilling for et avgrenset tidsrom. 

Departementet er i tvil om det er behov for å videreføre bestemmelsen. YS Stat 
mener at bestemmelsen bør fjernes. Det er etter vårt syn unødvendig og uheldig å 
opprettholde bruken av konstituering. Arbeidsgiver har mulighet til å ansette 
administrativt i inntil 6 måneder. Dette må være tilstrekkelig dersom det er behov 
for å bruke noe tid på å finne ny ansatt til en stilling. Etter dette bør det være plikt til 
å utlyse ledig stilling. Forskriften bør altså ikke åpne for at konstituering kan gjøres 
utover 6 måneder. 

6. Annen passende stilling 

Departementet foreslår i forslaget til § 6 å definere hva begrepet «annen passende 
stilling» innebærer. 

Som en del av saklighetsvurderingen knyttet til oppsigelse, har arbeidsgiver en plikt 
til å undersøke om det finnes andre passende stillinger for arbeidstaker før denne 
sies opp. I forslaget til lov om statens ansatte gis departementet hjemmel til å gi 
forskriftsbestemmelser om hva som anses som en annen passende stilling mv. 
Dette ble ikke foreslått av tjenestemannslovutvalget, og det er for eksempel ingen 
tilsvarende hjemmel i arbeidsmiljøloven om dette. Begrepet må være å anse som 
en dynamisk standard, som over tid kan gis et endret meningsinnhold i tråd med 
utviklingen av det statlige arbeidsmarkedet og samfunnsutviklingen for øvrig. 

Etter arbeidsmiljøloven er rekkevidden av plikten til å tilby «annet passende 
arbeid» vid og gjenstand for en helhetsvurdering, hvor forutsetningen er at 
arbeidstakeren må være kvalifisert for arbeidsoppgaven. Detaljerte begrensninger 
finnes ikke, og forslaget til departementet svekker etter vårt syn stillingsvernet for 
ansatte i staten, sammenlignet med arbeidslivet for øvrig. 

YS Stat mener at hele forslaget til § 6 samt deler av § 7 må sløyfes. 
Departementets forsøk på å “kodifisere” forvaltnings- og rettspraksis innebærer en 



 

potensielt sterk begrensing av begrepet “annen passende stilling”, og en uthuling 
av forslaget til ny lov om statsansatte §§ 13, 19, 20 og 24. 

For det tilfelle at departementet ikke tar anmodningen til følge, har vi følgende 
merknader: 

Begrepet “annen passende stilling” har betydning når det skal undersøkes om det 
finnes annen passende stilling i virksomheten blant annet før oppsigelse på grunn 
av virksomhetens forhold og ved spørsmålet om fortrinnsrett til annen stilling i 
staten etter oppsigelse. 

En opplisting lik den som foreslås i § 6 bokstav f og g samt i § 7 bokstav h, i og j er 
i omfang og detaljeringsgrad utfordrende og potensielt prosessdrivende, og vi 
støtter ikke en slik forskriftsfesting. 

Hva som anses som «høyere» stilling i én virksomhet, er ikke nødvendigvis det i en 
annen. Å forskriftsfeste et slikt begrep bidrar ikke til forenkling. Departementets 
forslag gjør ikke noe annet enn å endre en upresis referanse til en annen. Det er en 
svært ulik bruk av stillingstitler/-koder i staten, og stillinger med relativt like 
oppgaver og ansvar kan innenfor samme virksomhet ha ulike titler som ikke 
innebærer at stillingen reelt er en "høyere rangert" stilling. 

Det har for eksempel vært en, etter vår mening ubegrunnet, oppfatning at en 
tjenestemann i en konkret stillingskategori ikke kan kreve fortrinn til en stilling i en 
annen kategori. Det er imidlertid vår mening at det for det enkelte tilfelle må foretas 
en konkret vurdering av hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområde stillingen det 
kreves fortrinnsrett til har, opp mot stillingen den som krever fortrinnsrett kommer 
fra. I tillegg må det tas hensyn til den overtalliges personlige kvalifikasjoner. Først 
etter en slik vurdering vil arbeidsgiver kunne avgjøre om stillingen kan anses som 
passende. En negativ avgrensing i forskrift mot «høyere» eller «høyere rangert» 
stilling vil etter vår oppfatning kun være et forvirrende element i en slik vurdering og 
vil bidra til å gjøre omplasseringsretten før oppsigelse og fortrinnsretten ved 
oppsigelse vanskelig. 

Vi kan heller ikke se at forslaget til bestemmelsene om stillinger som skiller seg 
vesentlig fra den man vurderes oppsagt fra / er overtallig fra bidrar til å klargjøre 
vurderingen. 

Vi er imidlertid enige i departementets vurdering om at lønnssystemet ikke er en 
presis referanse for å bedømme om en stilling er passende eller ikke, og den 
nåværende forskriftens bestemmelse om dette i § 7 nr. 1 bør ikke videreføres. 

6.3 Stillinger som ikke gir rett til “annen passende stilling” – fortrinnsrett for militært 
tilsatte 

YS Stat legger til grunn at forslaget om å unnta militært ansatte i Forsvaret fra 
bestemmelsen om rett til “annen passende stilling” må bero på manglende 
kunnskap om rettsreglene. 

I den eksisterende forskriftens § 7 annet ledd bokstav d er kontraktsbefal og 
vervede mannskaper unntatt fortrinnsrett. I høringsnotatet uttaler departementet at 
hensikten er å videreføre dette unntaket i § 6 annet ledd bokstav d. Teksten i ny 
forskrift vil, slik den nå er utformet, i realiteten utvide unntaket til å gjelde 
størsteparten av fast militært tilsatte. 

I 2015 trådte ny lov om forsvarspersonell i kraft. Med den nye loven ble kategoriene 
avdelingsbefal, kontraktsbefal og vervede erstattet med kategoriene befal og 
grenaderer/konstabler. Disse nye kategoriene er enten fast eller midlertidig tilsatt, 
med det unntak at den faste tilsettingen i enkelte tilfeller kan tidsbegrenses til fylte 
35 år. Kompetansen er styrende for tilsettingsforholdet. 



 

Følgende illustrasjon er hentet fra Prop. 111 LS (2014-2015) side 28: 

 

Figuren beskriver forskjellen på tidligere tilsettingsmuligheter for militært personell 
(venstre side av streken) og de tilsettingsmulighetene som ble innført med den nye 
loven i 2015. 

Alt militært personell tilsettes nå enten midlertidig eller fast. Åremålstilsetting er ikke 
lenger en mulighet, jf. Prop. 111 LS (2014-2015) og den nye teksten i 
forsvarspersonelloven § 5: 

§ 5. Tilsettingsforholdets lengde 

Offiserer, befal, grenaderer og konstabler kan tilsettes midlertidig, eller de kan 
tilsettes fast til de fyller 35 år eller fast til de fyller 60 år. De som er tilsatt midlertidig, 
skal fratre stillingen sin uten oppsigelse. 

Vi viser også til departementets høringsnotat, punkt 11.2, hvor det sies at 
åremålstilsetting for kontraktsbefal og grenaderer/konstabler ikke videreføres. 

Siden muligheten til å tilsette militært personell på åremål er erstattet med fast eller 
midlertidig tilsetting etter alminnelige regler, faller også grunnlaget for å frata disse 
fortrinnsrett bort. Dette synet forsterkes av departementets tekst i høringsnotatet, 
hvor det på side 12 (punkt 6.3) hevdes at den nye teksten er en videreføring av 
dagens forskrift. Dagens forskrift fratar «kontraktsbefal og vervede mannskaper» 
fortrinnsrett. Disse kategoriene eksisterer ikke etter den nye forsvarspersonelloven, 
og hensikten med forskriftsfestingen faller bort. 

På bakgrunn av dette må forslaget til ny forskrift § 6 annet ledd bokstav d strykes. 

7.2. Stillinger som ansatte ikke kan hevde fortrinnsrett fra 

I forslaget til forskrift § 7 første ledd foreslår departementet at midlertidig ansatte 
ikke skal kunne hevde fortrinnsrett til ansettelse i staten. Dette er en endring av 
dagens rettssituasjon. I høringsnotatet står det at "en midlertidig ansatt bør ikke 
kunne skaffe seg en fast stillings ved bruk av fortrinnsretten til ny ansettelse i 
staten". Vi mener imidlertid at en som har blitt ansatt under konkurranse og har blitt 
vurdert som best kvalifisert for en stilling i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet bør 
kunne ha fortrinnsrett til ny stilling i staten på lik linje med en fast ansatt.  



 

Fortrinnsrett for deltidsansatte etter loven § 13 gjelder i henhold til utkastet ikke for 
ansatte i bistilling. Det er tatt med et forslag til regulering i utkast til forskrift § 7 
fjerde ledd for å skape klarhet rundt dette. Etter vår vurdering er det ikke 
nødvendigvis klart hva som er hovedstilling og hva som er bistilling. Bistilling er et 
begrep som ikke er definert noen steder, og det er derfor uheldig med et slikt 
unntak uten at det er klart hvem dette vil gjelde. Eksempelvis kan en ansatt ha en 
20 % stilling, uten at dette er bistilling, men den ansattes eneste stilling. Samtidig 
som en annen kan ha en 20 % stilling i tillegg til en annen større stilling. Hvorvidt 
disse to vil bli behandlet ulikt er dermed uklart. 

7.3 Stillinger som tidligere ansatte ikke kan hevde fortrinnsrett til 

Tjenestemannslovutvalget foreslo å videreføre ordningen med at oppsagte 
statsansatte under visse vilkår skal ha fortrinnsrett til annen passende stilling i 
staten. 

YS Stat kan ikke se at bestemmelsen som foreslås som § 7 i forskriften er 
tilstrekkelig begrunnet. 

Bokstav c om stilling som jurist i Høyesterett fremstår som en noe tilfeldig 
“bestilling”. 

Bokstav h og i omfattes av samme problemstilling som pkt. 6 ovenfor om “annen 
passende stilling”, og må sløyfes. 

Når det gjelder bokstav j og fortrinnsrett til stilling med høyere deltidsprosent enn 
stillingen som den ansatte hadde tidligere, vises det til gjeldende praksis om at 
fortrinnsrett bare er akseptert inntil den stillingsprosent den ansatte tidligere hadde. 
Likevel har man akseptert at en ansatt som hadde over 50 prosent stilling, kan 
hevde fortrinnsrett til full stilling. I forslaget foreslår man at den ansatte kun skal ha 
fortrinnsrett til stillinger som f.eks. har 10 % høyere stillingsbrøk enn det den 
deltidsansatte hadde fra før. Med bakgrunn i at forslaget innebærer en svekkelse 
sammenliknet med dagens praksis, foreslår vi at forslaget sløyfes. 
 
Riksrevisjonen m.v. 
 
Departementet uttaler i Prop. 94 L nederst på side 157 at det i sin lovtolkning har 
lagt til grunn at bestemmelsene om fortrinnsrett også har omfattet ansettelse ved 
Stortingets administrasjon m.v, herunder Riksrevisjonen. 
I proposisjonen har departementet imidlertid unntatt ansatte ved Stortingets 
administrasjon m.v. fra bestemmelsene om ekstern fortrinnsrett, herunder ansatte i 
Riksrevisjonen, etter innspill fra Stortingets administrasjon ved høring av forslaget 
til lov. Muligheten til fortrinnsrett til annen stilling i staten for riksrevisjonsansatte er 
foreslått tatt bort gjennom en endring av riksrevisjonsloven. Tilsvarende mulighet 
for ansatte i forvaltningen til å hevde ekstern fortrinnsrett til stilling i Riksrevisjonen 
er foreslått fjernet ved å endre forskriften, jf. forslaget til § 7 andre ledd bokstav a. 
For riksrevisjonsansatte er den vesentlige endringen og svekkelsen av forhold 
knyttet til muligheten for å hevde ekstern fortrinnsrett verken knyttet til endring av 
loven eller forskriften om statens ansatte, men gjennom en endring av 
riksrevisjonsloven. Den vesentlige endringen har kommet som en konsekvens av et 
høringsinnspill til lovforslaget fra Stortingets administrasjon. YS Stat finner 
prosessen meget spesiell. 

I proposisjonen s. 202 første spalte første avsnitt uttaler departementet at (vår 
kursivering) “det gjøres unntak fra reglene om ekstern fortrinnsrett, det vil si 
fortrinnsrett til ny stilling i staten, for ansatte i Stortinget og Stortingets organer”, og 
at “dermed kan ikke ansatte i disse virksomhetene hevde fortrinnsrett til stillinger i 
statsforvaltningen. Videre tas det sikte på å gjøre unntak i forskrift til loven, slik at 
ansatte i statsforvaltningen ikke kan hevde fortrinnsrett til stillinger i Stortingets 



 

administrasjon og Stortingets organer. Tilsvarende unntak gjøres også for 
Riksrevisjonen”. 

Spørsmålet ble ikke behandlet av Tjenestemannslovutvalget og er ikke forelagt 
organisasjonene i ettertid. 

Riksrevisjonen har lagt til grunn at riksrevisjonsansatte har ekstern fortrinnsrett til 
annen stilling i staten, på lik linje med alle andre i staten. Dette er også i tråd med 
kommentarene til § 5 i riksrevisjonsloven hvor det heter: «Reelle hensyn tilsier at 
søkere til og tilsatte i Riksrevisjonen skal ha de samme rettigheter og stillingsvern 
som i staten ellers. Det går frem av tjenestemannsloven § 1 at loven gjelder for 
arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste, noe som også omfatter tilsatte i 
Riksrevisjonen.» 

For øvrig kan det legges til at både hovedavtalen og hovedtariffavtalene i staten 
gjelder for Riksrevisjonen.  

Hvis den eksterne fortrinnsretten til annen stilling i staten bortfaller, vil dette være 
en vesentlig svekkelse av arbeidsvilkårene til Riksrevisjonens ansatte. Dette 
spørsmålet kan ikke behandles på bakgrunn av en slik manglende prosess. 
Unntaket for Riksrevisjonens ansatte må fjernes. 

Å beholde fortrinnsretten for Riksrevisjonens ansatte er særskilt viktig nå i en tid 
med reduksjon i antall tilsatte, og hvor digitaliseringen i nær framtid kan overta en 
del av oppgavene som tradisjonelt har vært utført av finansielle revisorer. I tillegg 
kan enkelte arbeidsoppgaver og arbeidsområder stå i fare for å bli “outsourcet” en 
gang i framtiden. Muligheten til å hevde ekstern fortrinnsrett til annen stilling i hele 
statsforvaltningen være av stor betydning. 

Vi har for øvrig merket oss at Stortingets administrasjon i sitt høringsinnspill til 
lovforslaget har begrunnet forslaget om å fjerne riksrevisjonsansattes eksterne 
fortrinnsrett til annen stilling i staten med at det ut fra «konstitusjonelle hensyn» kan 
settes spørsmålstegn ved en ordning hvor ansatte hos den utøvende makt kan få 
fortrinnsrett hos den lovgivende og kontrollerende makt og omvendt. Stortingets 
administrasjon har imidlertid ikke begrunnet eller problematisert spørsmålet 
nærmere. Hvis prinsippet fra Stortingets administrasjon skal gjennomføres, vil den 
logiske konsekvensen også være å begrense adgangen til å skifte jobb mellom 
forvaltningen og Riksrevisjonen og vice versa. En slik forflytning vil nødvendigvis 
stenges av de samme «konstitusjonelle hensyn». Vi kan ikke se noen forskjell på å 
bytte jobb etter ekstern fortrinnsrett  og et jobbytte på ordinært vis, når 
begrunnelsen er «konstitusjonelle hensyn». 

8. Søkere med funksjonsnedsettelse 

Departementet foreslår i pkt. 8.3 at plikten etter forslaget § 8 første ledd om å 
innkalle søkere med nedsatt funksjonsevne skal omfatte alle søkere som oppgir å 
ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging. Det foreslås ikke å 
videreføre bestemmelser om innhenting av uttalelse fra lege eller BHT. Det 
fremstår dermed som at en kvalifisert søker for stillingen kan oppgi nedsatt 
funksjonsevne uten å måtte dokumentere dette. Dette kan føre til misbruk. 
Personer uten nedsatt funksjonsevne vil kunne oppgi dette for å komme seg på 
intervju, på bekostning av andre bedre kvalifiserte søkere og søkere med reell 
funksjonsnedsettelse. 

I forslaget til forskrift § 8 foreslås det å endre dagens § 9 andre ledd når det gjelder 
søkere med nedsatt arbeidsevne. Teksten foreslås endret til «tilnærmet samme 
kvalifikasjoner». I dag kan kvalifikasjonsprinsippet fravikes ved “radikal kvotering”, 
ved å tilsette personer med nedsatt funksjonsevne på tross av at andre er bedre 
kvalifisert. Vi ønsker at den statlige arbeidsgiverpolitikken skal bidra til å ansette 



 

flere med nedsatt arbeidsevne, og en endring av bestemmelsen til “moderat 
kvotering” er derfor å gå i motsatt retning.  

9.2. Beregning av ansettelsestid 

Departementet uttaler at en endring av beregningen av ansettelsestiden til den som 
benyttes etter arbeidsmiljøloven vil innebære “et for stort brudd” med den 
beregningen av ansettelsestid som nå benyttes i staten. 

YS Stat etterlyser en begrunnelse for at dette utsagnet er et tilstrekkelig 
tungtveiende argument for å begrense beregningen av ansettelsestiden til bare å 
omfatte faktisk tjeneste. 

Dersom sykefravær skal komme til fradrag ved beregning av ansettelsestid, bør 
dette begrenses til fravær utover ett år. Dette vil for eksempel skape samsvar med 
oppsigelsesvernet man har de 12 første månedene med sykdom. 

Når det gjelder beregningen av sammenhengende ansettelsestid er det foreslått å 
angi antall uker for et avbrudds lengde for at ansettelsestiden skal anses avbrutt. 
YS Stat støtter en forskriftsfesting. 
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