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• Arbeidstakers rettigheter ved 

virksomhetsoverdragelse

Dette skal vi snakke om



• Kommunesammenslåing innebærer at to eller flere kommuner rettslig sett 

opphører samtidig som det etableres en ny kommune.

• Kommunesammenslåingen vil innebære en virksomhetsoverdragelse fra de 

opprinnelige kommunene til den nye kommunen. Arbeidsmiljøloven kapitel 16 om 

virksomhetsoverdragelse vil være gjeldende.

• Arbeidsforholdet til de ansatte i de enkelte kommuner, blir overført til den nye 

kommunen som blir ny arbeidsgiver.



Arbeidsmiljøloven § 16-2(1) første punktum lyder:

Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtale eller 

arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til 

den nye arbeidsgiver.

Dette betyr ei automatisk videreføring av arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver. Typisk 

vil være lønn, ansiennitet, feriepenger og feriefritid bli overført.

Rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen/arbeidsforholdet vil bli videreført hos ny 

arbeidsgiver.

Lønns- og arbeidsvilkår AML § 16-2



De individuelle rettighetene overføres etter § 16-2. Det er ikke til hinder for at ny 

arbeidsgiver senere kan gjøre endringer. Endringer utenfor styringsretten vil 

innebære en «endringsoppsigelse», dvs at kravet for saklig grunn for oppsigelse jf

aml§15-7 må være oppfylt for at endringene kan iverksettes. 

Aml § 16-4 sier at virksomhetsoverdragelse i seg selv ikke gir grunnlag for 

oppsigelse. Tilsvarende vil gjelde for  endringsoppsigelse.

Overtallighet må vurderes etter aml § 15-7.



Rettigheter basert på tariffavtaler

→ Hovedregel – Overføring av tariffavtaler. Den nye kommunen blir bundet av 

tariffavtaler som de tidligere kommunene var bundet av.  Ny kommune kan 

reservere seg ,                  jf.  aml § 16-2(2) men ved kommunesammenslåing er 

kommunene i utgangspunktet bundet av  Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen i 

kommunesektoren.

→ I tillegg er de bundet av sentrale generelle særavtaler (SGS) og sentrale 

forbundsvise avtaler (SFS)

→ Et viktig arbeid er å fremskaffe alle lokale særavtaler som finns i kommunene. 

Dette er  tariffavtaler som er inngått med den enkelte fagforening om arbeids- og 

lønnsvilkår for individuelle arbeidsforhold.



Reservasjons- og valgrett

→ Ansattes arbeidsforhold overføres til ny arbeidsgiver ved kommunesammenslåing.

→ Arbeidsforholdet mellom tidligere arbeidsgiver og ansatte opphører  samtidig med 
overdragelsen.

→ Reservasjonsretten er et unntak, og innebærer at den ansatte kan motsette seg at 
ansettelsesforholdet overføres til den nye kommunen. Jf. aml§ 16-3

→ Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, 
må skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har 
fastsatt.

→ Arbeidsforholdet opphører på tidspunktet overdragelsen finner sted, og en slipper 
å gå veien om oppsigelse.  



Takk for meg

Lykke til med det videre arbeidet med å bygge en ny kommune, en 

kommune som skal bli god å både leve i og å arbeide i ☺


