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Sakens tema 

Saken gjelder tvist om gyldighet av avskjed av vernepleier og oppsigelse av assistent, begge ansatt i en 

kommunal omsorgsbolig for handikappede. Saken reiser særlig spørsmål om det er ført tilstrekkelige bevis for 

at arbeidstakerne har opptrådt grovt krenkende overfor to brukere. 

 

Sakens bakgrunn 

N02 er utdannet vernepleier fra 2001. Ved arbeidsavtale 1. juli 2004 ble han tilsatt som vernepleier i avdeling 

Tiltak for funksjonshemmede i X kommune i Buskerud kommune, med tjenestested i omsorgsboligen 

[omsorgsbolig]. Han hadde da arbeidet ved boligen siden 2000. Hans stillingsprosent i 2013 var 77, 69 %. Ved 

brev 30. april 2013 fra X kommune ble han avskjediget fra stillingen. 

N01 ble ansatt som assistent med dispensasjon i X kommune med arbeidssted omsorgsboligen i 

[omsorgsbolig] i november 2002. N01 er godkjent som «faglig forsvarlig», selv om han er ufaglært. N01 

arbeidet i 2013 i 76 % stilling. Han ble oppsagt fra sin stilling ved brev 30. april 2013 fra X kommune. 

Omsorgsboligen [omsorgsbolig] har fire brukere og ledes av en tjenesteleder med tjenestested i X herredshus 

og en boligleder som har arbeidssted i omsorgsboligen. Tjenesteleder er overordnet ansvarlig for bruk av tvang 

og fysisk makt. Boligleder treffer blant annet beslutninger om bruk av tvang og gjennomføring av tiltak. 

Vernepleier med fagansvar deltar i evaluering av vedtak og har ansvar for veiledning og opplæring, utførelse av 

tiltak, dokumenthåndtering, kontroll og evaluering av opplysninger, samt ukentlig kontroll av tvangsvedtak. I 

februar 2013 arbeidet det fem vernepleiere, fire fagarbeidere og ti assistenter (ufaglærte) ved boligen. 

To av brukerne, kalt A og B, er sterkt handikappet og avhengig av døgnbasert pleie. A har cerebral parese. B 

er autist. Begge er psykisk utviklingshemmede. Fra 2006 har N02 hatt fagansvaret for B. N01 ble ansatt for å 

arbeide med A og B, men i senere år har han i det vesentlige hatt nattevakt for B. Avskjeden av N02 og 

oppsigelsen av N01 er begrunnet i grove krenkelser begått overfor A og B.  

A har bodd i egen leilighet i omsorgsboligen fra 1991. Om hans helse og hjelpebehov er fremlagt 

dokumentasjon fra kommunen med følgende beskrivelse: 

Mann, 43 år. Bor i egen leilighet, samlokalisert bolig med til sammen 4 leiligheter og fellesareal. 

(Siden 1991) Mottar bistand fra en personalgruppe som i all hovedsak arbeider for 4 beboere. Boligen 

har tilknyttet en våken og en hvilende nattevakt. 

Diagnose: cerebral parese, epilepsi, synsvansker, moderat psykisk utviklingshemming (tilsvarende et 

utviklingsstadium tilsvarende 4 - 6 års alder). muskel- og skjelettsykdom, leddgikt. Bruker rullestol og 

har behov for bistand til alle dagliglivets gjøremål. 

Har (ref.: utredning fra spesialisthelsetjenesten) store vansker med å finne ord for å uttrykke seg, har 

begreper om verden som er uklare og assosiasjonspreget, og har vansker med å beskrive og 

kommentere ting. Trenger tålmodig støtte for å ta initiativ og holde en dialog i samspill med andre. 

Bekrefter stort sett med ja/nei. Har godt humør, er sosial, liker å reise på turer, kafè, konsert, treffe 

venner m.m. Har de siste årene hatt tilbud om å delta på aktiviteter i de andre omsorgsboligene, noe 

som ikke er fulgt opp av ansatte. Ansatte i de andre boligene opplever at han er mer deltagende på 

aktiviteter utenfor egen leilighet, våren/sommer -13. 

B har bodd i egen leilighet ved institusjonen fra 1991. I beskrivelse fra kommunen heter det:  

Mann 45 år. Diagnose: Autisme med tilleggsdiagnose psykisk utviklingshemming. Har dårlig 

språkforståelse både reseptivt og ekspressivt. Det er ikke mulig å forklare hva konsekvensene av egen 

adferd kan medføre. Han har tidligere forvoldt skade på ansatte, og kan være selvskadende - særlig når 

han blir engstelig. Han har plexiglass i alle vinduer, leiligheten er sparsomt møblert, og det som finnes 

av inventar er boltet fast eller innelåst. Lege- og tannlegebehandling må foregå i narkose. 

Fordi B kan være utagerende og voldsom, foreligger det vedtak om at det alltid skal være to ansatte på vakt 

med ansvar for ham. B har også perioder med selvstimulering og reagerer med seksuell opphisselse på naken 

hud. Skjermingstiltak har derfor vært ansett som nødvendig. I vedtak 2. desember 2011 fra X kommune om 

hjelpetiltak for B heter det blant annet: 
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Hjelpen vil omfatte: tilsyn og bistand hele døgnet, i alle dagliglivets aktiviteter. Bistanden ytes i form 

av tilstedeværelse og tett oppfølging fra personalet etter faste nedfelte rutiner og planer. 

... 

B har vedtak i forhold til Lov om sosialtjenester m.v., av 13.12.91 nr. 81 § 4A-5 bokstav b og c. 

Dette vedtaket krever at det er 2 tjenesteytere til stede ved tiltaksgjennomføring. Forekomsten av 

tiltaksgjennomføring og varighet blir registrert på boligen. Tidspunkt for forekomsten er høyst variabel 

slik at en 2:1 bemanning er påkrevd til enhver tid. På natt er det alltid en våken nattevakt og en som kan 

tilkalles ved behov. Dette gir trygghet og stabilitet i personalgruppa som igjen påvirker B sin atferd. 

Tidligere registrering av forekomster bekrefter at 1:1 bemanning har uønsket effekt på B. Han mottar 

bistand i alle dagliglivets aktiviteter, som bistand til personlig hygiene, handling, husarbeid og ulike 

fritidsaktiviteter. Det er B&grave;s dagsform og tilgangen i nærmiljøet som er med å styrer hvilke 

fritidsaktiviteter han deltar på. 

I korte trekk skal rammene for omsorgen - dvs. alle daglige rutiner og aktiviteter for beboerne - først 

utarbeides av de ansatte ved boligen og fagansvarlige i kommunen, så vurderes av habiliteringsteamet i 

Buskerud fylke og deretter godkjennes av fylkesmannen. Tiltakene skal journalføres i kommunens system 

CosDoc - herunder all måladferd som innebærer bruk av tvang - enten det er skadeavvergende tiltak i nød eller 

planlagte skadeavvergende tiltak i kjente nødsituasjoner. Rapportene i CosDoc sendes til kommunen, 

fylkesmannen og verge for bruker. 

Avskjeden og oppsigelsen er i hovedsak begrunnet i forhold X kommune ble varslet om i februar/mars 2013 

av N04. N04 begynte som assistent i midlertid engasjement i [omsorgsbolig] den 27. desember 2012. Han 

hadde blant annet ti år erfaring som assistent i barnevernsinstitusjon. Frem til medio mars 2013 hadde han rundt 

15 vakter sammen med N02 og to til tre vakter sammen med N01. Ifølge N04 tilbrakte N01 en del fritid i 

[omsorgsbolig] , slik at han traff N01 hyppigere enn hva vaktordningen skulle tilsi. N04 reagerte raskt på 

uakseptabel atferd og grovt krenkende språkbruk overfor A og B, særlig fra N02, N01 og fagarbeider N03. Han 

besluttet å observere utviklingen. I forbindelse med et intervju om stilling i kommunen 5. februar 2013 valgte 

han å informere arbeidsgiver. Kommunen ba ham fremme et skriftlig varsel. Fra møtet - antakelig 8. februar- er 

fremlagt et maskinskrevet notat, kalt «rett sitat», skrevet av personalsjef N05 basert på et håndskrevet notat fra 

N04, som lyder slik: 

B - jeg er glad du ikke kan snakke, da mister vi jobben hvis du begynner med det. N03/ N02/N01 

Stygge ord mot B 

Mongo, Apekatt, Idiot, Tulling (Dette blir sakt på en meget stygg måte)  

Personalet sitter og spiller kort, dette er ok men på en veldig verbal, skrikende måte. 

Klient B kommer ut stille og vil ha kaffe med blir avvist og blir bedt om og komme seg inn i 

leiligheten og holde kjeft. Han har ikke noe og gjøre der når dem spiller kort. 

Mye skryt av ferie turer med B. Strippeclub med B som blir helt gal og må tas ut. (vaktene lurer på 

hva som skjer) 

Ute og drikker 2 av dem som er med. En passer på B. Det er også bare en som går ut å drikker. 

Mye iritasjon om sinne mot B. Prater på en ufin måte/tar tak i han og dytter og skriker til han. 

Mobbing: B må danse på gulvet for noen før han får kaffe. 

PC bruk: 

Veldig mye avisning av klient. Sitter på nettet og ser ikke at B kommer, han blir sint og slår døra 

igjen. ( ... ) 

Klient B kommer ut stille og vil ha kaffe med blir avvist og blir bedt om og komme seg inn i 

leiligheten og holde kjeft. Han har ikke noe og gjøre der når dem spiller kort. 

Gjelder N02 og N01. N03 spiller ikke kort. 

Mye skryt av ferie turer med B. Strippeclub med B som blir helt gal og må tas ut. (vaktene lurer på 

hva som skjer). 

Sagt av N02, N03 og N01 til varsleren. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1991-12-13-81/§4a-5
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Dette er sagt direkte til varsleren: N01 og N02. N03 var den som alltid var den som hadde rom med 

B. «Han liker å være på rommet for å spise potetgull, drikke cola og se på TV. N01 og N02 har hatt 

rom sammen. Disse var ute og hygget seg og drakk. N03 var da hos brukeren. 

N01: N01 har sagt til varsleren «En gang var jeg så full at jeg kom i trøbbel, men jeg kom meg 

tilbake til hotellet» 

Episode med N03: B lå på gulvet på hotellrommet. N03 sto opp for å gå på WC om natta. Det var 

helt mørkt. Går på B. Både B og N03 skvetter. Blir stående og rope på hverandre. 

Ute og drikker 2 av dem som er med. En passer på B. Det er også bare en som går ut å drikker. 

Mye irritasjon og sinne mot B. Prater på en ufin måte/tar tak i han og dytter og skriker til han. 

N02: Tatt fysisk tak i B i tillegg til overnevnte. 

N03, N02 og N01: De går mot B. B løfter henda mot ansikter og lager lyder. Det virker som han blir 

redd. 

N03: Spesielt irritert og kommanderende stemme mot B. 

Mobbing: B må danse på gulvet for noen før han får kaffe. 

Varsleren har sett og hørt dette med egne øyne flere ganger. 

N03, N02 og N01: Har konkret bedt B om dette. 

N03 N02 og N01: «Smil så skal du få kaffe» «Du må smile en gang til, og en gang til» 

PC bruk: 

Veldig mye avisning av klient. Sitter på nettet og ser ikke at B kommer, han blir sint og slår døra 

igjen. 

N03: Dette spesielt vedkommende. 

N02: Han sitter mye på PC ved travspill. Via kommunens PC. 

... 

A 

Sier at mor drikker mye Rødvin og blir full. 

Pass deg så sladrer vi til Mamma. 

Pass deg ellers blir ... din stefar. 

N01 og N02: A ser på TV i fellesstua. Han sovner nesten. N02 og N01 slår kaffekoppen i bordet så A 

skvetter, stivner i kroppen og rister. «Vi må passe oss litt, han kan jo få anfall» 

N02: Til A: «Nå skal jeg hjem og ha meg et skikkelig knull med kjerringa, men fitte vet ikke du var 

er A. For det har du aldri fått» 
 

Den håndskrevne originalen er ikke fremlagt. 

Rundt midten av mars 2013 leverte N04 to håndskrevne udaterte notater til kommunen, som inneholdt 

presiseringer av varselet. Av det ene notatet hans følger: 

N02 legger seg ned på soffaen og bretter opp armen og legger armen ned på kne til B. N02 sier til B 

se se se hud blir opphisset nå ... du får gå inn og gjøre det på badet ikke her.  

N02 tar tunga mellom to fingere og ... mot B. B gjør dette tilbake. Dette har skjed mange ganger før 

også. 

N02 og N03 pressa B inn på vaskerom står så ikke B kommer seg ut. Sier til B høyt truende stemme 

at nå skal han betale tilbake pengene dem brukte på horer brenevin når dem var på ferie, ellers så 

sendte dem torpedoer på han. B roper/skriker og er tydelig red/skremt. 

Og videre i det andre notatet: 
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N02 sier flere ganger til A at nå er N01 oppe og har seg med mammaen din, kanskje han blir din 

stefar. 

Alt dette er episoder som jeg har sett og opplevd. 

B får sjelden god tid på seg, alt må skje fort, det skal veldig lite til før at han blir irritert og ufin i 

munnen mot B. 

10. mars 
 

Episoden med at N02 legger seg ned på soffaen og legger armen over på fanget til B og viser huden 

og sier til B. Du blir kåt nå ... gå inn og onaner. Dette sitter N06 og ser på. 

Er med N03 og presser B inn på vaskerommet, B nå må du betale ut pengene som vi brukte på horer 

og brenevin på ferie tur, Ellers kommer det Torpedor og tar deg 

B er veldig redd og roper men kommer ikke ut for dem sperrer veien for han. 

N02 

Aldri en vakt uten og si stygge ord til B (B til stede) 

Noen eks: Mongo, Jævla idiot, Tulling, mega idiot, 

Erter opp B med og ta tunga mellom to fingre og da gjør B det samme.  

Sier ofte at B skal gå inn fra stua for og onanere. Mange ganger etter at N02 står og vifter frem bar 

hud på armen sin. 

N02 liker og gå fort mot B, da blir B red og løper inn i leilighet og er tydelig red. 

Ber B om og gå inn i leiligheten og sier at han ikke skulle forstyrre for dem spiller kort. 

Her kommer B ut og er veldig rolig, men etter at han blir avist på denne måten blir han urolig etterpå. 

Det med ferie turene har han pratet om mange ganger. Dem jeg husker var tilstede er: N06, N01, 

N03, N03, også N08 har hørt dette. + N09 

Veldig morsomt det med at B måtte tas ut med tvang etter som det var jenter der som nesten ikke 

hadde klær på etter som at dette var en strippeclub. 

Alltid 2 leiligheter. N03 sov med B for han likte og slappe av og se på TV. Da kunne dem andre 

drikke og ta seg en fest. 

Avskjeden og oppsigelsen bygger også på pliktbrudd begått under ferieturer med bruker B. I følge varsler har 

N02, N01 og N03 skrytt til ham av å ha tatt med seg B på strippeklubb og inntatt alkohol under turen. Det er på 

det rene at N02, N01 og N03 var på ferietur med B til Litauen fra 30. juni til 11. juli 2012, og foretok 

tilsvarende turer i 2010 og 2011. De mottok ordinær lønn under turen etter avtale med boligleder. B betalte alle 

reise - og oppholdsutgiftene. De ansatte disponerte hans bankkort. I avskjeden og oppsigelsen er det påberopt 

økonomiske uregelmessigheter under oppholdene i Litauen, ved at det ikke ble sikret dokumentasjon for bruken 

av Bs midler, og at de ansatte drakk alkohol på jobb under reisen. 

Den 6. mars ble det gjennomført samtale med boliglederne ved kommunens omsorgsboliger for å drøfte 

hvilken informasjon som skulle gis til de ansatte. Det ble deretter med bistand fra KS gjennomført 

personalsamtaler 7., 12. og 14. mars 2013 med alle ansatte i [omsorgsbolig], for å kartlegge de faktiske forhold 

knyttet til varslingen. De ansattes tillitsvalgte deltok i samtalene. Det ble skrevet referater fra disse samtalene, 

som i sin helhet er dokumentert for lagmannsretten. Videre gjennomførte ledelsen i X kommune i alt fem møter 

med N04 i februar/mars 2013, der han fastholdt innholdet i varselet. 

N02 og N01 ble gitt forhåndsvarsel om avskjed og oppsigelse ved brev 19. mars 2013 fra rådmannen. I 

samme brev er det innkalt til drøftingsmøte etter reglene i arbeidsmiljøloven § 15-1, jf. § 15-14 andre ledd. Den 

22. mars 2013 fant det sted et forberedende møte mellom representanter for kommunens ledelse og ankende 

parters daværende prosessfullmektig. Drøftingsmøter fant sted 10. april 2013. Fra møtene ble det tatt referater. 

X kommune meddelte N02 avskjed ved brev 30. april 2013. Begrunnelsen var slik: 

Rådmannen har i dag fattet vedtak om å gi deg avskjed fra din 77,69 % stilling som vernepleier i X 

kommune med umiddelbar virkning fra dags dato. Avskjeden er gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 

15-14. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-14
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Avskjeden er begrunnet i grovt pliktbrudd og vesentlig mislighold av arbeidsavtalen ved at du har begått:  

1. Grove krenkelser mot bruker beskrevet i varslingsbrev/notater fra varsler 
 

2. Omtale av bruker på en nedverdigende og stygg måte mens bruker er til stede 
 

3. Verbal skrikende opptreden mot bruker 
 

4. Sinne og irritasjon mot bruker 
 

5. Alkoholbruk på ferieturer sammen med bruker 
 

6. Fremprovosering av negativ adferd hos bruker 
 

7. Manglende dokumentasjon i økonomihåndteringen hos bruker i tilknytning til ferieturer 
 

8. Forlatt arbeidsstedet i arbeidstiden med avvik i forhold til faglig bemanning 

 
 

N01 ble meddelt oppsigelse ved brev 30. april 2013 fra X kommune. I begrunnelsen heter det: 

Rådmannen har i dag fattet vedtak om å gi deg oppsigelse fra din 76 % stilling som assistent i X 

kommune med fratreden den 29-7-2013. Oppsigelsen er gitt med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 15-7. 

Oppsigelsen begrunner seg i følgende forhold: 

1. Krenkelser mot bruker beskrevet i varslingsbrev/notater fra varsler 
 

2. Omtale av bruker på en nedverdigende og stygg måte mens bruker er til stede 
 

3. Sinne og irritasjon mot bruker 
 

4. Alkoholbruk på ferieturer sammen med bruker 
 

5. Fremprovosering av negativ atferd mot bruker 
 

6. Manglende dokumentasjon i økonomihåndteringen hos bruker i tilknytning til ferieturer 
 

Etter reglene i arbeidsmiljøloven § 17-3 ble det krevet forhandlinger. Forhandlingsmøte ble holdt 13. juni 

2013, uten at partene kom til enighet. N02 og N01 tok uting for Ringerike tingrett 22. juli 2013. Rettsmekling 

ble holdt 9. oktober 2013. I følge rettsboken forlot N02 rettslokalet før rettsmekling kunne gjennomføres. Det 

ble heller ikke oppnådd noen løsning. For N03, som også var blitt oppsagt, ble det oppnådd rettsforlik. N02 og 

N01 fratrådte sine stillinger våren 2013. De har ikke krevet å få gjeninntre i stillingen. De to tvistesakene ble 

forent til felles behandling og avgjørelse i tingretten, jf. tvisteloven § 15-6. 

Ringerike tingrett avsa 31. mars 2014 dom med slik domsslutning: 

Sak nr. 13-125581TVI-RING: 

1. X kommune frifinnes. 
 

2. N02 dømmes til å betale kr 205 967 i erstatning for sakskostnader til X kommune innen to uker fra 

forkynnelsen av dommen, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling finner sted. 
 

Sak nr. 13-125572TVI-RING: 

1. X kommune frifinnes. 
 

2. N01 dømmes til å betale kr 187 767 i erstatning for sakskostnader til X kommune innen to uker fra 

forkynnelsen av dommen, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling finner sted. 
 

N02 og N01 har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken begrunnes i feil ved bevisbedømmelsen 

og rettsanvendelsen knyttet til beviskravet. Ankeforhandling er holdt 6. - 14. januar 2015 i Borgarting 

lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger og avga forklaring. Det ble avhørt 17 

vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. 

 

Partenes påstandsgrunnlag og påstander 

 

De ankende parter, N02 og N01, har i hovedtrekk anført:  

Tingrettens dom er feil for så vidt gjelder både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. 

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at avskjeden og oppsigelsen bygger på et korrekt og tilstrekkelig faktum. 

Avskjeden og oppsigelsen er begrunnet med forhold som er belastende for arbeidstakerne. I slike tilfeller 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-7
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§17-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§15-6
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gjelder en strengere bevisbyrde; det må foreligge kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Ved så vidt krenkende, 

sterkt klanderverdige og infamerende påstander som det er tale om her, må bevisbyrden være høy, også selv om 

tredjeparter er rammet. 

Tingretten tar feil når den har lagt til grunn at det er sannsynliggjort grovt pliktbrudd eller annet vesentlig 

mislighold av arbeidsavtalen for N02. Avskjeden er under enhver omstendighet uforholdsmessig og en 

unødvendig reaksjon. Kommunen burde ha gitt N02 mulighet til å endre sin atferd før arbeidsforholdet 

eventuelt ble avviklet. Det forelå heller ikke grunnlag for oppsigelse av N02. 

Det er ikke ført bevis for at det var grunn til å gå til oppsigelse av N01. Også her har tingretten tatt feil. 

Uansett er det ikke tale om så klanderverdige forhold at det var saklig grunn til å avvikle arbeidsforholdet. For 

øvrig gjøres gjeldende de samme anførsler som for N02.  

Generelt om bevisene i saken bemerkes: Kommunen har basert vedtakene utelukkende på opplysningene fra 

varsleren. De påberopte grunnlag i varselet er imidlertid ikke godtgjort gjennom bevisføringen. Det kan rettes 

mange innvendinger mot kommunens saksbehandling, som førte til saken ikke er godt nok opplyst. Kommunen 

hadde bestemt seg på forhånd og lukket øynene for kontraindikasjoner og seriøs saksbehandling. Det er også 

påberopt en rekke etterfølgende forhold, som imidlertid bare kan påberopes dersom de er av samme art som de 

omstendigheter avskjeden og oppsigelsen bygger på. Når kommunen i ettertid stiller kun N02 og N01 til ansvar 

for en «ukultur» som omfatter en stor gruppe mennesker, er det usaklig. Mye av opplysningene i etterkant er 

useriøse og bærer preg av «møkkaspredning».  

Fjorten ansatte ved [omsorgsbolig] ble intervjuet. Ingen av ansatte har i samtalene med kommunen kommet 

med opplysninger som underbygger riktigheten av de observasjoner varsleren har informert om. Tvert imot 

bekrefter samtalene med de ansatte at N02 og N01 ikke har opptrådt krenkende overfor brukerne. Det må 

legges til grunn at alle de ansatte har vært opptatt av at brukerne har det bra, og at de ville sagt fra dersom det 

fant sted krenkelser. 

Lydbåndet med N03 avkreftet det vesentlige innholdet i varselet. Det er ingen andre objektive bevis som 

støtter varslerens versjon. 

Varsleren har selv pådratt seg tre avviksmeldinger etter at varslingen fant sted, som kommunen har neglisjert 

å undersøke etter retningslinjene for varsler. I hvert fall to av varslene er alvorlige, og gjelder sextrakassering 

og vulgær språkbruk. Etter varslingen har han fått fast ansettelse, til tross for at han ikke har bestått den 

obligatoriske eksamen som helsefagarbeider. Han har således fått særbehandling, og opprykk kan ha vært hans 

motiv for varselet. Kommunen har ikke hensyntatt at varselet utviklet seg underveis og således ikke er 

konsistent. Det er heller ikke troverdige i tid, sett i forhold til når N01 og N02 var på vakt. Dessuten er 

innholdet ulogisk, fordi slik adferd ville medført mer arbeid og søl. 

Kommunen har videre tatt feil utgangspunkt, både hva gjelder ansvarsforhold og hva rutinene for A og B 

egentlig gikk ut på. Kommunen har også konsekvent sett bort fra den gode utviklingen for B. Gjennomgående 

har kommunen ikke vektlagt sterke indikasjoner på at varslers påstander ikke var sanne. 

I realiteten har både N02 og N01 nedlagt et betydelig arbeid for å gi A og B økt livskvalitet. Særlig gjelder 

det for B, som fikk større muligheter til normale aktiviteter. Det vises til at registrert målstyrt adferd for B sank 

betraktelig i den tiden N02 var faglig ansvarlig. I vedtak fra fylkesammen av 2012 og 2103 legges til grunn at 

behandlingstilbudet er meget godt og fullt ut faglig forsvarlig. Vedtaket bygger på kommunens egen 

rapportering om god utvikling. Etter at N02 og N01 sluttet, har bruker B blitt mer utagerende. 

Om de enkelte omstendigheter nevnt i avskjeden bemerkes: Påstandene om krenkende språkbruk er ikke 

bekreftet av noen av de ansatte. At det har vært en røff tone og behov for å avreagere i en tøff arbeidssituasjon 

bekreftes delvis, men det har ikke gått utover brukerne. I den grad det ble brukt sterke ord og uttrykk, var det 

bare mellom de ansatte. 

Heller ikke påstanden om truende og krenkende adferd er bekreftet fra noen av de ansatte. De ansatte var ikke 

på forhånd informert om hva saken gjaldt. Referatene fra intervjuene er svært mangelfulle og gir ikke et 

fullgodt bilde av samtalene. Det er likevel helt klart ut fra referatene at samtlige ville ha reagert på slik adferd. 

Dette er også bekreftet under vitneforklaringer i lagmannsretten. Igjen har kommunen ensidig valgt å tolke de 

ansattes uttalelser som benektelser og frykt, uten å hensynta at det kunne være sant. 

I ettertid er det for eksempel hevdet at dusjrutinene var uetiske. Imidlertid var disse fastsatt av et samlet 

behandlingsapparat. Episoden «danse for kaffe og smile» er ukjent for de ansatte. I miljøplanen er det dessuten 

vedtatt at B ikke skulle ha kaffe etter kl. 18.00. 
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N02 har erkjent omstendighetene i forhold til foregående advarsel. At han utover to episoder har forlatt 

arbeidstiden med avvik i forhold til faglig bemanning, er det ikke belegg for. Under ferieturen var B aldri 

overlatt til bare en av de ansatte. Selv om N03 hadde sovende nattevakt, bodde de to andre vegg i vegg.  

De økonomiske forhold knyttet til ferieturen med B i 2012 kan i seg selv ikke gi grunnlag for avskjed eller 

oppsigelse. Det er ikke ført bevis for kritikkverdige forhold i forbindelse med turen. Det ble levert bilag for alle 

ferieturene, som ble lagt i egen perm. For ferieturen 2011 kan bilagene ha kommet bort ved flytting. N02 

oppfattet ellers regnskapsfører slik at bankutskriftene var tilstrekkelige og ga rett valutaberegning, og han kastet 

derfor kvitteringene for 2012. 

Bankutskriftene viser kun innkjøp av klær og sko til B. B hadde et stort klesforbruk, og i Litauen var slike 

varer billig. Utgiftene til minibar og Sky Bar på SAS-hotellet i Vilnius gjelder stort sett kjøp av brus etc. til B 

og de ansatte, eventuelt øl til maten. N02 og N01 kjenner ikke til kjøp av tobakk, men har tilbudt seg å dekke 

disse utgiftene. Dessuten lovet Bs mor at de kunne bruke noen tusenlapper. 

Det er ikke ført bevis for at N02 har fremprovosert seksuell opphisselse hos B ved å vise frem bar hud eller 

på andre måter, eller at han og N01 har skrytt av å ha tatt med seg B på strippeklubb slik at han måtte tas ut av 

situasjonen. Ingen av de øvrige ansatte kan bekrefte at slike hendelser har funnet sted, eller at N02 og N01 har 

sagt noe slikt. Iallfall var det ikke tale om noen strippeklubb. B ble urolig, og han ble geleidet rolig ut av de 

ansatte. Det er tvilsomt om dette kan anses som bruk av makt. B hadde vært der mange ganger før. Forholdet 

kan uansett ikke anses som særlig kritikkverdig.  

Det hemmelige lydopptak mellom N04 og N03 viser at N03 i all hovedsak benekter det varsler påstår, 

herunder også besøk på strippeklubb. Det viser også til hvordan varsler forsøker å legge ordene i munnen på 

N03. I tingretten ble det fremlagt et meget selektivt og forfeilet utdrag fra samtalen, forfattet av 

kommunalsjefen. 

Det er ikke bestridt at det ble drukket alkohol på ferieturen, men kun til maten og av den som ikke var på 

jobb. Det innebærer verken brudd på arbeidsavtale, etiske retningslinjer eller dagjeldende helsepersonell-loven 

å ta seg noen øl på fritiden. B er godt vant til alkohol, og det var i tråd med verges forståelse at han kunne få øl 

til maten. 

Til påstandene fremkommet i ettertid bemerkes: Kommunens ledelse hevder i ettertid at N02 var faglig svak. 

Tidligere rapporter og vedtak tilkjennegir derimot gir at de ansatte holder faglig høyt nivå, og at behandlingen 

er forsvarlig. 

Kommunen hevder at det ble servert usunn mat til B pga kjøp av snackbarmat for kr 20 000. Dette er fullt ut 

tilbakevist, idet disse pengene gjaldt pizza en gang i uken i henhold til den godkjente miljøplanen. Det er også 

vist til at ansatte måtte slutte i N02 tid pga narkotika. Her bemerkes at det faktisk var N01 som varslet, mens 

boligleder selv var på ferie. 

N02 har vedgått at han byttet bort 2,5 timer for å gå på fotballkamp. Imidlertid var den som tok vakten 

«faglig forsvarlig», og forholdet dermed ikke særlig kritikkverdig. 

I ettertid har kommunen anført at det er underrapportering i CosDoc. Dette er ubegrunnet. All dokumentasjon 

er sendt til fylkesmannen, som ikke har funnet forhold som tyder på at beboerne ikke får forsvarlig 

tjenestetilbud. Heller ikke tjenesteleder eller boligleder har noen gang reagert på journalføringen i CosDoc. 

Det fremlagte fotoalbumet, som viser B utkledd, er fra en tur som verken N02 eller N01 var med på. Albumet 

var for øvrig kjent for boligleder. 

N04s tilleggsanklager svekker hans troverdighet ytterligere. Det er ikke noen grunnlag for hans grove 

påstander om at sofaen ble beholdt fordi den ble brukt til sex for de ansatte, at N02 hadde hatt sex i huset, og at 

N02 skal ha tilbudt tyvegods til varsler og N01. Dette fremstår som rent oppspinn og fantasi. 

N04s voldsalarm er ikke dokumentert. Det er lite sannsynlig at forholdene han forklarte seg om i retten, vil gi 

rett til voldsalarm. 

Episoden der vitnet N10 skal ha sett B forlatt ved en bensinstasjon i over halvannen time men uten å gi 

beskjed til boligleder, er lite troverdig og umulig å etterprøve. N10 skal også ha sett at det ble brakt en 

makuleringsmaskin til [omsorgsbolig] og tatt ut sekker med makulerte papirer. Dette kommer to år etter 

varslingen og er umulig å kontrollere. 
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I ettertid har kommunen påstått at N02 har neglisjert at B har brokk. Imidlertid holdt de ansatte brokket under 

konstant oppsyn og det var synlig for alle ansatte som arbeidet med B, ikke bare for N02. Når B var på 

tannlegesjekk, ble han samtidig undersøkt av lege på sykehuset. Siste året før varslingen har B ikke fått 

medisiner. Rett før brokkoperasjon fikk han psykofarmaka, Truxal og Stesolid. Det kan ha bidratt til bedret 

velvære. 

Videre anføres at B ble provosert til negativ adferd slik at de ansatte skulle slippe å gå på Arbeidssenteret 

med ham. I følge leder av arbeidssenteret N11 gjaldt dette nettopp ikke N01 og N02.  

Kommunen har videre påstått N02 var ansvarlig for et røft behandlingsregime og en ukultur i et lukket miljø. 

Dette er en usaklig anklage. Her vises til at hele ansattgruppen, habiliteringsteamet og fylkesmannen fastsatte 

rutinene sammen. Ny boligleder fra mars 2013 var dessuten aldri på vakt med N02. Faglige innvendinger er i så 

fall et ledelsesansvar. Slike innvendinger kom aldri til uttrykk i rapporteringer til Fylkesmannen. N01 og 

Kardas gjøres til syndebukker for en påstått ukultur. Bevisene tyder på at det tvert imot var en god kultur med 

god etikk, høy arbeidsmoral og god bistand til brukeren. Kommunens holdninger vil for øvrig avskjære B fra et 

normalt liv. 

Med henblikk på N01s erting av A er dette korrekt, og for så vidt en kritikkverdig adferd. Men kommunen 

har bedømt forholdet altfor strengt. En advarsel ville vært fullt ut tilstrekkelig.  

Kommunens saksbehandling forut for avskjeden og oppsigelsen har vært kritikkverdig. Det ble ikke 

gjennomført tilstrekkelige undersøkelser for å få avklart de faktiske forhold. Reelle drøftelser ble ikke 

gjennomført. Referatet fra møtet mellom kommunen og advokat Heen forut for drøftelsesmøtene viser at 

kommunen allerede da hadde et fastlåst syn og trolig bestemt seg for at arbeidsforholdene skulle avvikles. 

Kommunes ansatte var forutinntatte og lite interessert i dokumentasjon som motsa varselet. De synes å ha 

snudd bevisbyrden over på N02 og N01. 

Dette er saksbehandlingsfeil som sannsynligvis har hatt betydning for vedtakene. N02 har for øvrig også 

tidligere vært utsatt for falske anklager fra ledelsen, for IT- hacking, noe som ble trukket. 

På en rekke viktige punkter har kommunen ikke villet bidra til sakens opplysning. Kommunen har ikke ville 

gi ankende parter den anmodede dokumentasjon i forhold til verifiserbart utvikling for B.  

Oppsummert bygger ikke bevisene opp et faktumbilde som viser noen kvalifisert sannsynlighet for at N02 har 

opptrådt som beskrevet i avskjeden. En rekke påsatte omstendigheter fremkommet i ettertid er tilbakevist, og 

andre påstander er ikke grundig og samvittighetsfullt vurdert og ikke underbygget. Avskjeden er således 

ugyldig. Ugyldighetsgrunnen er av slik karakter at begrunnelsen for avskjed av N02 heller ikke kan stå seg som 

oppsigelse. 

Heller ikke i forhold til N01 er det ført bevis som viser kvalifisert sannsynlighet for at han har opptrådt som 

beskrevet i oppsigelsen, utover at han har tullet med moren til A. Dette er kritikkverdig, men som nevnt ikke 

saklig oppsigelsesgrunn. Etterfølgende påstander er ikke grundig vurdert og heller ikke underbygget som 

bevist. I sum er oppsigelsen ugyldig.  

De ankende parter har krav på erstatning for økonomisk tap jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd, jf. § 15-

14 fjerde ledd. N02 krever dekket lønnstap fra 30. april 2013 til ankeforhandling, kr 994 280 og fremtidig tap 

for seks måneder kr 240 000. N01 krever lønnstap fra 1. august 2013 til ankeforhandling kr 1 012 293 og 

fremtidig tap i seks måneder for kr 360 000. Det er ikke grunnlag for fradrag for ytelser fra NAV. Det kreves 

også erstatning for ikke-økonomisk tap for begge på kr 400 000 hver. Avskjeden og oppsigelsen har medført 

store psykiske belastninger, herunder lang sykemelding og søvnproblemer. Saken innebar negativ omtale i 

pressen, og N01 og N02 har følt seg uglesett i lokalmiljøet. Kommunen er sterkt å bebreide. 

For både N02 og N01 kreves dom for etterbetaling av overtidsgodtgjørelse for arbeid under ferieturen med B 

i 2012, og for tidligere ferieturer i 2010 og 2011. De var på jobb og har bare fått lønn som i ordinær tjeneste, 

dvs lønn opp til 100 % og tre dager avspasering. Vedtaket om 2:1 innebærer overtid når tre arbeidstakere drar 

på godkjent ferietur med bruker. Manglende betaling er tariffstridig og ulovlig. Avtalen med kommunen kan 

ikke overstyre reglene om overtid og ensidig fastsette at de ikke får lønn i den tiden de faktisk arbeider. Det er 

ikke avtalefrihet i forhold til overtid. De arbeidet vakter 16 timer på og 8 timer av. Forholdet dekkes av 

hovedtariffavtalen. For N02 kreves samlet kr 219 949. For N01 kreves kr 177 061. Beløpene må oppjusteres for 

hviletid. 

Med henblikk på saksomkostninger har kommunens saksbehandling medført en vidløftiggjøring av saken og 

skapt behov for bistand langt utover det normale. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-12
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-14


  

LB-2014-101611 
Side 10 

 

Det er lagt ned slike påstander: 

Vedrørende N02: 

1. Prinsipalt: 
 

Avskjeden av N02 var urettmessig.  

Subsidiært: 

Det foreligger ikke saklig grunn for oppsigelse av N02. 

I begge tilfeller: 

2. X kommune dømmes til å betale erstatning til N02 fastsatt etter rettens skjønn. 
 

3. X kommune plikter å betale tilgodehavende lønn i forbindelse med ferieturer med bruker for 2010, 2011 og 

2012 med til sammen kr 219 949,-. 
 

4. N02 tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
 

Vedrørende N01: 

1. Oppsigelsen av N01 var usaklig. 
 

2. X kommune sømmes til å betale erstatning til N01 fastsatt etter rettens skjønn. 
 

3. X kommune plikter å betale tilgodehavende lønn i forbindelse med ferieturer med bruker for 2010, 2011 og 

2012 med til sammen kr 177 061,-. 
 

4. N01 tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. 

 

 

Ankemotparten X kommune, har i hovedtrekk anført:  

Tingrettens bevisbedømmelse og rettanvendelse er korrekt. Vilkårene for rettmessig å avskjedige N02 er 

oppfylt. Det er bevist at N02 grovt og gjentatt har krenket brukerne gjennom uakseptabel atferd og språkbruk, 

slik varsleren har beskrevet. Det er tale om grove og respektløse overtramp overfor særlig sårbare brukere. 

[omsorgsbolig] er brukernes hjem. Brukerne har krav på å bli behandlet med respekt og omsorg i boligen. 

N02 er utdannet vernepleier. Han hadde fagansvaret for B, og opplæringsansvaret for andre ansatte som 

arbeidet med B. Det må derfor stilles særskilt strenge krav til hans opptreden, herunder til lojal, 

medmenneskelig og respektfull atferd overfor B og andre brukere. Hans atferd representerer et vesentlig 

mislighold av de forventninger som ut fra stillingen og forholdene for øvrig måtte stilles til hans 

arbeidsutførelse. N02 har ved sin krenkende atferd, brutt helsepersonelloven § 4 og de etiske retningslinjer for 

vernepleiere. Han har også opptrådt i strid med faglige kriterier for å ivareta pasienter med autisme.  

I forbindelse med ferieturen unnlot han å sørge for dokumentasjon av B's pengebruk. Det er kritikkverdig at 

han drakk alkohol i påsyn av og sammen med B. Dette er brudd på helsepersonelloven § 8, samt forskriften om 

pliktmessig avhold for helsepersonell § 1, gjeldende fra 5. mai 2012. B ble også etterlatt med fagarbeider på 

hotellet, mens de to andre var ute og moret seg. Dette var i strid med vedtaket om 2: 1 bemanning til enhver tid. 

Det er uakseptabelt og faglig sett ansvarsløst at B ble tatt med på bar med lettkledde mennesker, hvor han ble 

urolig. 

Samlet sett utgjør hans opptreden en rekke pliktbrudd og manglende innsikt i rollen som fagansvarlig 

vernepleier for den svært ressurssvake B. Avskjeden var derfor rettmessig og ikke urimelig. Prosessen har vært 

ryddig. Med det faktum kommunen la til grunn, var det umulig - av hensyn til brukerne - å la N02 få fortsette å 

arbeide som fagansvarlig for B, selv i en oppsigelsestid. Subsidiært gjøres det gjeldende at vilkårene for 

oppsigelse av N02 var til stede. 

Tingretten har korrekt lagt til grunn at oppsigelsen av N01 er saklig begrunnet. Det er bevist at N01 har vært 

deltakende i den verbalt krenkende atferden overfor B, blant annet ved å stille gjentatte krav om at B måtte 

danse og smile for å få kaffe. Hva gjelder ferieturen i 2012 hadde N01 et klart medansvar for å ivareta B under 

turen, selv om N02 som fagansvarlig hadde hovedansvaret. N01 har også grovt krenket A, ved stadig erting 

med antydninger om at han hadde et forhold til A&grave;s mor og annen hensynsløs atferd. A ble observert 

gråtende på sitt værelse flere ganger etter erting fra N01. Selv om den opptreden N02 har utvist grovere, og han 

hadde en ledende rolle, har også N01 ved sin krenkende atferd vist at han er uskikket til å arbeide med de 

aktuelle brukerne. Saken var ikke så presserende for N01 som ikke hadde fagansvar verken for B eller A, slik at 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-07-02-64/§4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-07-02-64/§8
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-05-04-400/§1
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-05-04-400/§1
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den mildere reaksjonen oppsigelse ble valgt for ham. Det kan ikke tillegges avgjørende vekt på at han ikke har 

mottatt advarsel tidligere. 

Kommunens saksbehandling forut for avskjeden og oppsigelsen var i samsvar med lovens krav, og fullt ut 

forsvarlig. Først etter en omfattende prosess ble varslerens versjon av de faktiske forhold til grunn. Det ble 

holdt fem møter med varsleren for å kvalitetssikre opplysningene, herunder sikre seg mot overdrivelser og 

misforståelser. Varsleren fremstod som ryddig og troverdig. Han hadde ingenting å vinne på å forklare seg 

feilaktig. Vitneforklaringer og etterfølgende opplysninger støtter varslerens forklaring.  

For det tilfelle at avskjeden anses urettmessig, men retten kommer til at vilkårene for oppsigelse forelå, vil 

N02 kun ha krav på erstatning for lønn i oppsigelsestiden, jf. Rt-2001-1253. Sykepenger skal kommer til 

fradrag. Dersom retten kommer til at heller ikke vilkårene for oppsigelse var oppfylt, skal N02 tilkjennes 

erstatning for lidt lønnstap basert på ordinær lønn fra det tidspunkt sykepengene opphørte og frem til dom 

faller. Det er ikke grunnlag for å tilkjenne ham erstatning for fremtidig tap. 

N01 vil ha krav på erstatning for inntektstap fra sykepengene opphørte og frem til domstidspunktet, dersom 

retten kommer til at oppsigelsen ikke var saklig. Erstatning for tap i fremtidig inntekt må begrenses til 

maksimalt seks måneder. Ved utmålingen bør det legges vekt på at N01 selv er å bebreide for den prosessen 

som er gjennomført, og at han ikke har gjort noe for å stå i stillingen. 

Verken N02 eller N01 har krav på oppreisning. Deres atferd overfor A og B er uansett kritikkverdig og 

medførte at kommunen måtte handle for å sikre forsvarlige forhold. Det bør også legges vekt på at de to ikke 

har gitt noen innrømmelser eller utvist anger. Subsidiært settes oppreisningen for hver av dem til maksimalt kr 

10 000. 

Det er ikke grunnlag for etterbetaling av lønn og overtidstillegg for ferieturene i 2010, 2011 eller 2012, 

verken for N02 eller N01. Begge har fått utbetalt det de har krav på i henhold til den avtalen som ble inngått om 

godtgjørelsen for arbeid på turene og gjeldende lønnsbestemmelser for øvrig. Avtalen er å anse som Lokal 

særavtale, Følge av pasient, § 4, som kommer analogisk til anvendelse. 

Subsidiært er det ikke fremlagt arbeidsplan i henhold til Sentral generell avtale, Følge av pasient, § 2. Det 

skal da legges til grunn en konstruert arbeidsplan. Det vises til den beregning som X kommune har gjort. 

Lønnskravet for N02 må derfor begrenses oppad til kr 46 770, og N01s krav begrenses oppad til kr 34 317. 

Siden det ikke er sannsynliggjort at de har fulgt en bemanningsplan med 2:1, må beløpet fastsettes etter rettens 

skjønn og langt lavere. 

For så vidt gjelder sakskostnadene, er det ikke grunnlag for å anvende unntaksregelen i tvisteloven § 20-2 

tredje ledd. Ved vurderingen bør det legges særlig vekt på de gode forlikstilbud kommunen har fremsatt overfor 

begge to, og at N02 valgte å forlate rettslokalet før rettsmeklingen startet opp. 
 

Det er lagt ned slike påstander: 

Påstand for N02 

1. Anken forkastes 
 

Subsidiært: Avskjeden av N02 kjennes gyldig som oppsigelse. 

I alle tilfelle: 

2. N02 dømmes til å betale sakens omkostninger for lagmannsretten. 
 

Påstand for N01 

1. Anken forkastes. 
 

2. N01 dømmes til å betale sakens omkostninger for lagmannsretten. 

 

 

 

Lagmannsretten bemerker: 
 

Innledning 

Det sentrale spørsmålet er om vilkårene for avskjed og oppsigelse er oppfylt. I henhold til arbeidsmiljøloven 

§ 15-14 kan en arbeidstaker avskjediges «dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet 

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2001-1253
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-07-02-64/§4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§20-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-14
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vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.» Arbeidsmiljøloven § 15-7 gjelder arbeidstakers vern mot usaklig 

oppsigelse. I første ledd slås det fast at det kreves saklig begrunnelse for å kunne si opp en arbeidstaker. Det 

stilles mindre krav til grovheten av arbeidstakers forhold for å begrunne oppsigelse enn for å begrunne avskjed.  

Gjentatte overgrep mot pasienter begått av pleiepersonell på jobb vil etter lagmannsrettens syn - om ikke helt 

særlige grunner foreligger - måtte anses å være slikt grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av 

arbeidsavtalen at avskjedsgrunnlag foreligger. Det innebærer et så vidt alvorlig brudd på det tillitsforholdet som 

ansettelsesforholdet i helse- og omsorgssektoren er avhengig av, at fratreden i normaltilfellene fremstår som 

eneste løsning. Lagmannsretten vil likevel tilføye at det kan tenkes tilfeller hvor avskjed som virkemiddel vil 

kunne anses som ugyldig, for eksempel hvis det dreier seg om enkeltstående eller mer bagatellmessige 

hendelser, og det ellers etter en helhetsvurdering vil være urimelig om arbeidsforholdet bringes til øyeblikkelig 

opphør. I så fall kan oppsigelse være aktuelt, eller ved mindre graverende forhold, en advarsel. 

 

Beviskravet 

Lagmannsretten vil først se nærmere på beviskravet. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene 

er oppfylt. Utgangspunktet for styrken i beviskravet er prinsippet om sannsynlighetsovervekt. I rettspraksis er 

det likevel i avskjedssaker åpnet for et skjerpet beviskrav i form av en kvalifisert sannsynlighetsovervekt. I en 

ny høyesterettsdom, Rt-2014-1161, som gjaldt beviskravet ved avskjed som følge av underslag, viser 

Høyesterett til at det er slått fast i rettspraksis at beviskravet kan skjerpes for faktiske omstendigheter som er 

særlig belastende for en part, jf. avsnitt 21: 

Det alminnelige utgangspunktet i sivilretten er at retten skal legge til grunn det faktum som det er 

sannsynlighetsovervekt for. I rettspraksis er det imidlertid slått fast at beviskravet kan skjerpes for 

faktiske omstendigheter som er særlig belastende for en part ... . 

Videre legges til grunn et skjerpet beviskrav i avskjedssaker av denne karakter, jf. avsnitt 23: 

Etter mitt syn bør det også i en avskjedssak som den foreliggende i alminnelighet kreves kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt. Verken tingretten eller lagmannsretten legger til grunn at A har gjort seg 

skyldig i straffbart underslag. Likevel vil rettens konstatering av at vilkåret for avskjed er oppfylt fordi 

arbeidstakeren har tilegnet seg betydelige midler fra arbeidsgiveren være sterkt belastende. Det er 

derfor i tråd med den rettspraksis jeg har vist til å skjerpe beviskravet også i en sak som denne. Et slikt 

skjerpet beviskrav er også i samsvar med det som er lagt til grunn i hovedtyngden av den fremlagte 

praksis i avskjedssaker fra ting- og lagmannsrettene, og med den gjennomgående oppfatningen i 

teorien, se blant annet Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 4. utgave 2006 side 477. 

I Tvistemål, 2. utgave (2014) på side 896 har Skoghøy nærmere begrunnet kravet til en kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt: 

Som en videreføring av prinsippet om at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, har det i en rekke 

rettsavgjørelser vært lagt til grunn at beviskravet etter omstendighetene må skjerpes for faktiske 

omstendigheter som innebærer at en part har opptrådt sterkt klanderverdig eller som av andre grunner 

vil være grovt infamerende. ... . Det er imidlertid ikke slik at det alltid må stilles krav om kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt for å legge til grunn en særlig belastende omstendighet. Hvorvidt beviskravet 

skal skjerpes, og i tilfelle hvor meget, avhenger for det første av hvor sterkt belastende faktum det er 

tale om. ... For det andre avhenger beviskravet av om det foreligger mothensyn. 

Spørsmålet er så om det for de tilfeller der en krenket tredjepart er berørt, må tas et forbehold mot å anvende 

et skjerpet beviskrav. I ovennevnte dom avsnitt 24 heter det: 

Jeg nevner at selv om avskjedssaker ofte vil være basert på sterkt belastende omstendigheter for 

arbeidstakeren, kan det tenkes at det i enkelte tilfeller foreligger forhold som gjør at det likevel vil være 

riktig å anvende det alminnelige beviskravet. Ett typetilfelle er saker hvor hensynet til tredjeparter veier 

tungt, for eksempel ved mistanke om at en ansatt har begått overgrep mot barn eller har opptrådt 

uforsvarlig overfor pasienter eller klienter. Dette er ikke situasjonen i vår sak, og jeg går derfor ikke inn 

på de spørsmål som her kan reises. 

I vår sak gjelder tvisten nettopp krenkelser av særlig svake grupper. Begge de berørte brukerne har en 

alvorlig og svært omfattende funksjonshemming. Det vises til at de i tillegg til sin grunnlidelse, er psykisk 

utviklingshemmet. Begge har et meget begrenset språk. Dette gjelder særlig B, som kun har få ord og noe 

tegnspråk. A har utviklingsnivå som en fire-fem åring. Begge er ansett som to av kommunens mest sårbare og 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-7
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2014-1161
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hjelpetrengende brukere. Etter lagmannsrettens syn bør det neppe for hver enkelt av de mange episoder som det 

er tale om i saken her, gjelde et krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Så lenge det er tale om krenkelser 

mot forsvarsløse personer begått i deres hjem av fhelsepersonell på jobb, vil et for strengt beviskrav kunne 

medføre at beskyttelsen mot krenkende handlinger blir svekket. 

Til støtte for et slikt syn kan vises til dom fra Frostating lagmannsrett, LF-2009-193674, der det uttales fra 

flertallet: 

A har vist til at arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal sikre arbeidstakere trygge 

ansettelsesforhold og beskyttelse mot alvorlige beskyldninger, jf. lovens formålsbestemmelse, og at 

dette vernet må komme til uttrykk gjennom et skjerpet beviskrav. Kommunen på sin side har vist til 

behovet for et sterkt og effektivt rettsvern for brukerne, jf. forsvarlighetsbestemmelsen i 

helsespersonelloven § 4 som pålegger helsepersonell å «utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til 

faglig forsvarlighet om omsorgsfull hjelp som kan forventes», noe som tilsier at alminnelig beviskrav.  

Etter flertallets syn må det foretas en avveining av arbeidstakernes rettssikkerhet og brukernes krav 

på beskyttelse mot at det begås fysiske overgrep og andre krenkende handlinger fra helsepersonells 

side. 

Det må utvilsomt være en betydelig belastning for en helsearbeider å bli oppsagt på grunn av 

utilbørlig maktbruk og dermed stå i fare for å miste autorisasjonen, noe som trekker i retning av et 

strengt beviskrav. 

Flertallet legger til grunn at kommunen som arbeidsgiver har plikt til å sørge for at brukerne i størst 

mulig utstrekning sikres mot å bli utsatt for denne type handlinger, og sette i verk tiltak, om nødvendig 

gå til oppsigelse av helsepersonell som viser seg uskikket. Dersom kommunen ikke oppfyller disse 

pliktene på en tilfredsstillende måte kan dette føre til ansvar. 

For flertallet er det avgjørende at personer som på grunn av svekket helse er under offentlig omsorg, 

skal føle seg mest mulig trygge og ikke risikere å bli utsatt for fysiske overgrep eller andre krenkende 

handlinger, uansett om disse kan betegnes som straffbare eller ikke. Dette tilsier at det ikke kan 

oppstilles et så strengt beviskrav som den ankende part har tatt til orde for. Et krav til klar 

sannsynlighetsovervekt er mer aktuelt i saker hvor avveiningen først og fremst er begrenset til å gjelde 

arbeidsgivers og arbeidstakers interesser alene, og ikke tredjepersoners stilling som i vår sak.  

Etter dette legger flertallet til grunn at det gjelder et alminnelig beviskrav og vurderer bevisene ut fra 

dette. 

Påstand mot påstand vil likevel ikke være nok. Det må stilles krav til at opplysningene skaper en forsvarlig 

overvekt. Som drøftelsen nedenfor vil vise - der lagmannsretten legger avgjørende vekt på utfallet av en samlet 

bevisvurdering - kommer imidlertid ikke spørsmålet på spissen i vår sak. 

Dernest, forutsatt at beviskravet for pliktbrudd er oppfylt, skal det foretas en bred helhetsvurdering av om det 

på bakgrunn av de faktiske omstendigheter er rettmessig å bringe arbeidsforholdet til opphør. Avskjeden eller 

oppsigelsen må - for å være rettmessig - ikke fremstå som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon, jf. blant 

annet Rt-2005-518 (pornonedlastingsdommen), avsnitt 40 og 41. Terskelen for å beslutte avskjed er særlig høy. 

Både arbeidstakers subjektive forhold og mulige skadevirkninger skal vektlegges. Tilsvarende prinsipper må 

legges til grunn for oppsigelsesvernet. Vurderingen må videre som hovedregel bygge på den begrunnelse som 

er gitt for å bringe arbeidsforholdet til opphør og dermed forholdene slik de var på tidspunktet for avskjed eller 

oppsigelse. Dersom etterfølgende forhold skal vektlegges, bør de være av samme art, jf. nevnte dom avsnitt 41 

og 42. 

 

Bevisvurderingen 

Problemstillingen i det følgende er hvorvidt kommunen har ført tilstrekkelig bevis for pliktbrudd som er 

beskrevet i avskjed og oppsigelse. Innledningsvis gjennomgås en del generelle problemstillinger knyttet til 

bevisføringen. Deretter drøftes de konkrete faktiske grunnlag. 

Det sentrale beviset i saken er varslingsdokumentet og varslers forklaring. Fra ankende parters side er det 

anført at varslers troverdighet må trekkes i tvil, fordi han ikke støttes av de andre ansatte ved omsorgsboligen, 

fordi han selv i ettertid har fått avviksmeldinger på seg, samt at han har kommet med nye anklager uten 

bevismessig dekning. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-07-02-64/§4
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2005-518
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Lagmannsretten er enig i at varslers troverdighet vil ha betydning. I denne forbindelse vektlegges at han 

fastholdt og utdypet sin forklaring gjennom i alt fem møter med kommunens ledelse, i skriftlige nedtegnelser 

og deretter i sine forklaringer i tingrett og lagmannsrett. Etter lagmannsrettens syn har hans forklaring vært 

konsistent, også i den forstand at beskrivelsene av situasjonen for A og B stemmer meget godt overens med de 

ytre rammer, herunder brukernes aktiviteter og spesielle handikap. Varslingen er også detaljert og konkretisert 

til helt spesifikke hendelser. Hensett til at varsleren hadde rundt 15 vakter med N02, to til tre vakter med N01 

og ofte så N01 om morgenen, har han hatt tid og anledning til å foreta de observasjonene som er omhandlet i 

varslingen. 

Avviksmeldingene om N04 kom i ettertid av varslingssaken. Lagmannsretten er enig med kommunen at det 

er naturlig å se disse meldingene i sammenheng med varslingssaken, og at de ikke svekker varslers 

troverdighet. Hva angår de nye opplysningene varsler kom med i lagmannsretten, bemerkes at denne 

informasjonen ikke knytter seg direkte til brukernes situasjon. 

Samlet sett er lagmannsretten enig med tingretten i at varsler synes å ha handlet ut fra en reell bekymring 

overfor A og B. Han forklarte at han egentlig ville slutte etter bare fire vakter, fordi han fant situasjonen så 

graverende, men at han besluttet å bli for å observere forholdene. Det er heller ingen holdepunkter for at han 

kan ha misforstått det som skjedde og ble sagt. N04 hadde en lang yrkeserfaring bak seg fra andre 

omsorgsinstitusjoner. At han skulle ha noe personlig motiv for varslingen, eller at varselet skal ha gitt ham 

særfordeler, finner lagmannsretten ikke godtgjort. Tvert imot må det antas at det å inngi et slikt varsel, kan 

innebære en stor risiko for en personlig belastning. 

Et av de øvrige hovedpoengene i ankende parters anførsler er at referatene fra kommunens samtaler med de 

øvrige ansatte ved huset er ufullstendige og uansett ikke bekrefter varslers observasjoner, og at kommunen 

feilaktig har lagt til grunn at de ansatte holdt informasjon tilbake. Lagmannsretten er enig i at referatene er 

delvis vanskelige å tolke. Blant annet er ikke spørsmålene til de ansatte konsekvent gjengitt. Etter 

lagmannsrettens syn gir imidlertid referatene et inntrykk at de ansatte er tilbakeholdne med å forklare seg, noe 

som kan skyldes både lojalitetshensyn, hensyn til egen person og frykt for reaksjoner. Forklaringene er ganske 

sprikende og preget av at de ansatte ikke vet hvem som har varslet, og hvilke personer som er anklaget for 

overgrep. En del av N04s observasjoner bekreftes likevel. Lagmannsretten kommer tilbake til dette under 

drøftelsen av de enkelte punkter 

Det samme gjelder samtalen med fagarbeider N03, som N04 gjorde et opptak fra på sin telefon, og som 

lagmannsretten har fått fremlagt utskrift fra. Her er N03 unnvikende og diffus, men han bekrefter likevel flere 

forhold som er sentrale i varslingen, som «danse for kaffe», og at B må «tas ut av bar».  

Et annet sentralt poeng fra ankende parters side er at behandlingsregimet for B var godtatt av kommunen og 

fylkesmannen, jf. særlig vedtakene fra 2012 og 2013, og at det ikke er konstatert noe avvik eller tegn til 

uforsvarlig omsorg i de offentlige dokumentene som kan støtte varselet. Etter lagmannsrettens syn kan disse 

omstendigheter bare ha begrenset bevisverdi i vår sak. Det foreligger ikke noen godkjennelse av den type 

hendelser som N01 og N02 er beskyldt for, som under enhver omstendighet må anses som lite fagmessige og i 

strid med gjeldende regelverk. Dessuten er journalføringen i CosDoc, hvor N02 selv har skrevet en rekke av 

journalnotatene, gjennomgående intetsigende, i hvert fall for perioden lagmannsretten har fått fremlagt 

(september 2011). Hensett til den beskrivelsen som er gitt av N02 om hvor vanskelig og krevende B var, er det 

påfallende at så få tvangsepisoder er beskrevet. I journalnotatene fra feriereisene, skrevet av N02, er det ikke 

gitt noen relevante opplysninger om brukers helsemessige behandling, noe som fremstår i strid med 

beskrivelsen fra N03 om at tvang ble anvendt. 

Det er mulig at kommunen bør kritiseres for ikke å ha stilt strengere krav til journalføring og registering av 

måladferd, noe fylkesmannen også har bemerket i tilsynsrapport 19. november 2013. Lagmannsretten finner 

likevel ikke disse forhold avgjørende for bevisvurderingen av avskjeden og oppsigelsen. 

Ankende parter har også vist til at det i deres ansettelsesperiode ble iverksatt færre tvangstiltak overfor B, og 

at B viser større utagering i ettertid. Etter lagmannsrettens syn er det her fremkommet mer divergerende 

opplysninger under bevisførselen. Blant annet er det fremlagt et søylediagram for registering av uro i 2012 og 

2013, som gir et mer nyansert bilde. Boligleder N17 forklarte videre i lagmannsretten om at B nå deltar i flere 

aktiviteter og er roligere og i bedre humør. Det er også journalført at B viste godt humør og glede sommeren 

2013, etter å ha blitt smertemedisinert for brokk. Med sikkerhet å slå fast livskvaliteten til B i spesifikke 

tidsperioder er etter lagmannsrettens syn uansett en vanskelig oppgave, hensett til Bs manglende 

språkferdigheter og lave funksjonsnivå, kombinert med relativt få opplysninger i journalen. Lagmannsretten 

påpeker likevel at varsler så at B ble redd ved en rekke anledninger; blant annet ved at han holdt hendene opp, 
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skvatt og hylte. A har for øvrig overfor sin mor og til en annen vernepleier (N12) gitt til kjenne at han ble 

mobbet. 

At man ikke har oppdaget svikt, er ikke ensbetydende med at det ikke har skjedd. For så svake grupper som 

ikke selv er i stand til å kommunisere, vil det uansett være en risiko for at krenkelser ikke blir oppdaget. Det er 

lagmannsrettens oppfatning at dette har vært situasjonen i saken her, og at det lukkede miljøet i boligen har 

bidratt til at krenkelsene kunne finne sted. 

Etter dette legger lagmannsretten til grunn at verken varslers troverdighet, behandlingsregimet for B eller Bs 

utvikling, svekker varselets innhold. 

Lagmannsretten går så over til å vurdere de hendelser som kommunen mener er krenkende overfor A og B. 

Det er angitt i alt seks grunnlag, som i det følgende vil bli gjennomgått særskilt. 

Et sentralt punkt er omtale av bruker på en nedverdigende og stygg måte mens bruker var til stede. Varsler 

har forklart at både N02 og N01 overfor B har brukt skjellsord som mongo, apekatt, tulling, idiot, og bukk, sagt 

på en ufin måte, og mens B hørte på. Varsler har beskrevet omtalen som irritert, uvennlig og hard, og at det han 

reagert mest på, var måten de krenkende tingene ble sagt på. 

Varsler har også forklart seg om det han oppfattet som mobbing av A, som er sterkt knyttet til sin mor, og at 

A i denne forbindelse gråt og var lei seg. Varsler hørte at N02 og N01 med A til stede gjentatte ganger uttalte at 

N01 sto i med As mor. Moren vitnet i lagmannsretten og forklarte at sønnen var fortvilet, og fortalte henne at 

han ble mobbet. Dette bekreftes av vernepleier N12, som i tingretten forklarte at hun flere ganger så A gråte 

etter å ha blitt ertet av N01 om sin mor. Hun modererte sine uttalelser noe i lagmannsretten. Men N01 erkjenner 

at det ble sagt slike ting, og at det var kritikkverdig. N01 forklarte videre i lagmannsretten at han flere ganger 

har kalt A for rottenikk, for spøk, og dette fordi A også kalte ham en rottenikk. Både N02 og N01 har bekreftet 

at de har brukt uttrykket «bukk» til A og B, men hevder at det var ment som en spøk med kjønn. N02 sa i følge 

varsler til A:«Nå skal jeg hjem å ha meg et skikkelig knull med kjerringa men fitte vet ikke du hva er A, for det 

har du aldri fått.» Han nekter for å ha sagt noe slikt. 

Tre av de ansatte har i samtalereferatene bekreftet at de har hørt ord som apekatt og tulling har blitt benyttet 

mens B var til stede, og en annen ansatt har sagt at det er blitt brukt stygge ord i vaktskiftet. Varslers 

beskrivelse støttes dermed i noen grad av de ansattes forklaringer. 

Varsler beskriver også at han flere ganger observerte at B, som er glad i kaffe, ble bedt av N02, N01 og N03 

om å danse og smile, for å få kaffe. At slike hendelser fant sted, bekreftes i samtalene med flere av de ansatte. I 

en samtale heter det: 

Kanskje jeg har hørt det på 5. kopp. Dans litt da så får du kaffe. 

Det samme bekrefter N03 i opptaket: 

Ja, jeg har faktisk sett det jeg og, at det har skjedd i boligen her. Men det er en sånn type ... Jo, jeg er 

enig med deg at ... Altså, du er ny ikke sant, du har ikke vært her så mange år. Det er en sånn greie på 

huset med spesielle ting. 

En av ansatte forklarte følgende: 

Det var N03 som sa at B måtte danse for å få kaffe. Jeg angrer på hvordan jeg forholdt meg lojal og 

ikke sa noe. 

På spørsmål om denne ansatte ellers synes A ble behandlet på en god måte, svarer vedkommende:  

Jeg tror han hører mye om seg selv. Jeg tror folk ikke er bevisst at brukeren ikke må høre omtale om 

seg selv. 

Den tillitsvalgte N13 bekrefter mye galgenhumor, men hevder likevel at det ikke har skjedd kritikkverdige 

ting. 

Oppsummert mener lagmannsretten at det er sannsynlighetsovervekt for at varslers konkrete beskrivelse av 

sjikanerende ordbruk fra N02 og N01 i påhør av brukerne, er korrekt. 

Videre er det både overfor N02 og N01 påberopt krenkende opptreden mot bruker. Varsler reagerte særlig 

sterkt på det han oppfattet som skriking, sinne og irritasjon dersom ting ikke gikk fort nok, særlig mot B. Han 

tenkte at B som autist trenger mye tålmodighet og observerte blant annet at adferden gjorde B redd. Han så 

også N02 ta fysisk tak i B. Videre beskriver han at N02 og N01 for eksempel ofte gikk raskt mot B, slik at han 
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holdt hendene til hodet og så redd ut. Det var også episoder under kortspill, der B av N02 og N01 på en brysk 

måte ble bedt om å holde kjeft og sendt tilbake på rommet. Videre beskrives en episode i vaskerommet, der B 

av blant annet N02 ble utsatt for truende ordbruk og holdt tilbake, der han reagerte med å rope og skrike. 

Også A reagerte med frykt og ble stiv i kroppen ved en episode, der N01 satte koppen hardt ned i bordet. Ved 

en anledning, mens varsler hørte på, ble det sagt av N01: «Vi må passe oss litt, han kan jo få anfall». 

En rekke vitner har bekreftet en helt spesiell tone på huset. Mens de ansatte på huset gjennomgående 

forklarer dette som galgenhumor, sterkt kollegialt samhold og en reaksjon på stressende arbeid, forklarer andre 

vitner fra kommunen seg om et lukket selvstyrt miljø, der tonen var uvanlig røff. Lagmannsretten viser til 

forklaringene fra hovedtillitsvalgt N14, vernepleier N15, avdelingsleder N16, boligleder N17, tidligere 

tjenesteleder N18 og kommunalsjef N19. En rekke av samtalereferatene med de ansatte i huset bekrefter mye 

høylytt kortspilling. N02 er av flere av kollegaene beskrevet som å være utålmodig overfor bruker og 

temperamentsfull. Lagmannsretten er enig med tingretten i at bevisførselen etterlater et entydig inntrykk av at 

særlig N02 hadde en sterk og dominerende posisjon i arbeidsfellesskapet, og at han kunne opptre høylytt og 

bruke sterke ord og mye banning. 

Lagmannsretten viser videre til forklaring fra vitnet N17 som tiltrådte som boligleder i mars 2013 og ikke 

hadde noen tilknytning til det eksisterende miljøet. Hun reagerte umiddelbart på en røff og konfronterende stil 

overfor B, der de rammene N02 som fagansvarlig hadde satt for B, innebar bruk av unødvendig tvang og et 

nedverdigende regime. 

Varslers beskrivelser stemmer dermed godt overens med de øvrige opplysninger i saken. 

Samlet finner lagmannsretten sannsynlighetsovervekt for krenkede opptreden mot A og B.  

Det er også påstått at N02 og N01 fremprovoserte negativ adferd hos B. Varsler har forklart seg om flere 

episoder, der N02 har vist B naken hud ved å legge armen over på fanget til B, for å fremprovosere seksuell 

opphisselse hos ham. Det er også beskrevet at N02 en rekke ganger har gjort håndbevegelser, der han har holdt 

to fingre fra hverandre og slikket mellom dem med tungen, noe som har ført til at B gjorde det samme. N02 

skal da i følge varsler ha uttalt «slikke fitte». Ved flere anledninger skal han ha bedt B om å gå på rommet sitt 

for å onanere etter slike opptrinn. 

N17 forklarte i ettertid - august 2013 - om en episode der hun skulle på apoteket for å kjøpe allergimedisin til 

B, og N02 bemerket at hun også «skulle skaffe Viagra, for da kom B til å få en fin helg». Det ble ledd av dette 

foran B. Hun reagerte sterkt på uttalelsen som hun mente var krenkende i forhold til B og hans seksualitet. 

Hendelsen er nedskrevet av vitnet i fremlagt notat. 

En av de ansatte bekreftet under samtalene at det ble fleipet med seksualiteten til B:  

Eks ift. Hud. Han blir opphisset av hud. Det tulles litt med dette ansatte imellom. Vi har prøvd 

strenge kleskoder. Da blir adferden forsterket gjennom sommeren ... 

Kanskje det kan ta litt av med dem som har jobbet lenge sammen: Hva ligger i å ta av? Kanskje 

forhold til humor rundt hud. 

Varsler har videre forklart at både N02 og særlig N01 gjentatte ganger skrøt av at de hadde vært på 

strippeklubb med B under ferietur, og at B av den grunn var blitt utagerende. Episoden på ferieturen i 2012, der 

B ble tatt med på bar, er bekreftet av andre. I opptak fra samtalen med N03 heter det: 

Det var en kafeteria på Sky Bar, som B måtte tas ut fordi han satt og så på to, hva skal jeg si, to par 

som danset på gulvet og dette var på sommeren, vi var jo der på sommeren, i den varmeste tiden, i noen 

sånne korte klær. Han tåler jo ikke hud. Jeg husker det selv. Vi måtte være med å ta B fra den greia der. 

Det var masse tull og sånne ting. -Folk har kanskje, - hva skal jeg si - tullet med at det var utrolig mye 

damer der, tjo og hei og sånt noe. ... Vi burde ikke gått på det stedet, for det var endel folk. Det var det 

som gjorde det, det med dansingen i tillegg, som gjorde at det ble en pause der. Det ble skrevet opp, det 

ble rapportert til og med. Det er skrevet at vi brukte makt på A. 

Det er på det rene at ingenting er registrert i CosDoc om bruk av makt på ferieturen. 

Varselets innhold stemmer etter lagmannsrettens syn godt overens med de øvrige bevis. Det er dessuten en så 

konkret beskrivelse av opptredenen fra N02, og N01s medvirkning, at det fremstår som mindre sannsynlig at 

varsler ville funnet på dette uten en faktisk forankring. Samlet anser lagmannsretten det å foreligge en klar 

sannsynlighetsovervekt for at N02 og N01 utsatte B for fremprovosering av negativ adferd. 



  

LB-2014-101611 
Side 17 

Varsler har forklart om alkoholbruk på ferieturer sammen med B. N02 og N01 har begge erkjent at de drakk 

alkohol på ferieturene med B, men hevder at to av tre alltid var edrue. De har forklart seg om inntak av inntil 

fire alkoholenheter når de ikke jobbet. De erkjenner også å ha skjenket B alkohol til maten. N01 sier i sin 

forklaring under drøftelsesmøtet at B kunne få inntil fire øl. I følge varsler fortalte de tre til ham at to hadde 

drukket og en passet B, noe som er i strid med 2:1 vedtaket. Det foreligger ingen vaktliste. I lagmannsretten ble 

det hevdet at de arbeidet 16 timer vakt og 8 timer fri. Det er på det rene at det var N03 som hver natt lå på 

samme rom som B. 

Etter lagmannsrettens syn må ordningen med at en drakk, to jobbet og N03 hadde alle nattevaktene, ha 

kommet i konflikt med den forutsatte turnusen, forbudet mot alkohol i arbeidstiden i helsepersonelloven § 8 og 

reglene om pliktmessig avhold for helsepersonell. 

Kommunen har dermed etter lagmannsrettens syn lagt riktig faktum til grunn. 

Kommunen hevder at det forelå manglende dokumentasjon av økonomihåndteringen hos B i tilknytning til 

ferieturer. De ansatte disponerte Bs kort under ferieturene. Lagmannsretten konstaterer at kvitteringene for 

ferieturene i 2011 og 2012 er borte, slik at bare bankutskriftene er tilgjengelige. N02 og N01 har erkjent at det 

ble brukt en del penger i minibar og Sky Bar på hotellet, og at det ble kjøpt alkohol selv om det også ble kjøpt 

mye mineralvann. Det ble handlet tobakk en rekke ganger. Innkjøp i sportsbutikk, klokkebutikk, parfymebutikk 

og klesbutikk hevdes å ha vært til B, uten at man har kunnet gjenfinne disse gjenstander hos B. B røyker ikke, 

og han bruker ikke klokke. 

Det bemerkes at regnskapsfører N21 hevdet i retten at hun hadde gjennomgått alle bilagene og de måtte være 

forsvunnet under flytting, mens N02 på sin side påsto at han fikk beskjed fra regnskapsfører om at kvitteringene 

kunne kastes. Lagmannsretten fester ikke tillit til disse forklaringene. 

Lagmannsretten finner at manglende dokumentasjonen av utgiftene på turen er tilstrekkelig bevist. Selv om 

N02 hadde hovedansvaret, deltok N01 i den udokumenterte bruken av Bs kort. 

I avskjeden av N02 er det tatt med at han har forlatt arbeidsstedet i arbeidstiden med avvik i forhold til faglig 

bemanning. N02 har erkjent en alvorlig episode 30. mai 2012, der han forlot B på X arbeidssenter for å gå ut og 

røyke med en annen ansatt. B ble overlatt til seg selv. Han la da armen over en annen brukers arm og onanerte. 

Episoden endte med en skriftlig advarsel til N02 8. juni 2012. N02 erkjenner også en episode der han byttet 

deler av en vakt med en ufaglært for å gå på fotballkamp, men hevder at det var greit så lenge denne personen 

var godkjent som «faglig forsvarlig».  

Vitnet N10, helsefagarbeider ved X Arbeidssenter har, etter at avskjed ble gitt, forklart at han ved en 

anledning observerte B alene i en bil ved en bensinstasjon, mens N02 og N01 var innenfor i butikken. Vitnet 

gikk inn for å se etter de to. Han mener at N01 kjøpte seg mat, mens N02 spilte på automat. Vitnet så B sitte 

alene i bilen to ganger. Det gikk halvannen time mellom observasjonene. Lagmannsretten fester lit til denne 

forklaringen, som fremstår som troverdig. 

Samlet anser lagmannsretten beviskravet for oppfylt også i forhold til dette grunnlaget.  

Basert på gjennomgangen av bevisene i saken finner lagmannsretten det tilstrekkelig bevist at X kommune 

bygget på riktig faktisk grunnlag ved avskjeden og oppsigelsen av henholdsvis N02 og N01. Det bemerkes i 

tilknytning til beviskravet at selv om noen av episodene ikke kan anses å fylle et skjerpet beviskrav, innebærer 

alle disse hendelsene - vurdert i sammenheng - uansett en kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at A og B er 

blitt krenket av N02 og N01, mens de var på jobb i [omsorgsbolig]. Spørsmålet om beviskravets styrke kommer 

dermed ikke på spissen. 

 

Er avskjeden og oppsigelsen rettmessig? 

Spørsmålet er så hvorvidt forholdene kan begrunne avskjed og oppsigelse. Slike reaksjoner forutsetter i 

tillegg til å konstatere pliktbrudd at det fra arbeidsgiver foretas en bredere vurdering av rettmessigheten, jf. 

særlig Rt-2005-518, avsnitt 44. 

Lagmannsretten er enig med tingretten at utgangpunktet for denne vurderingen må tas i As og Bs situasjon. 

Som svært hjelpetrengende og forsvarsløse individer har de krav på at det offentlige beskytter dem og ivaretar 

deres omsorgsbehov i faglige forsvarlige og trygge omgivelser. Dette må også gjelde i forhold til de særlige 

utfordringer som vil oppstå for de ansatte ved såpass dårlig fungerende pasienter. De har krav på ikke bare 

nødvendig hjelp, men også å bli behandlet med medmenneskelighet og respekt. Hensett til de faktiske 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-07-02-64/§8
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2005-518/a44
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omstendigheter i saken må det legges til grunn at verken N01 eller N02 i et slikt perspektiv har holdt den 

nødvendige faglige standard i sitt arbeid på institusjonen. 

Gjennomgående har de utvist en respektløshet og sjikanerende fremtreden overfor A og B, som vitner om 

mangel på innsikt og forståelse i hvilke krav som må stilles ved arbeid med så svake grupper. Bruken av sterkt 

nedlatende ord og uttrykk og den gjentatte harseleringen med Bs seksualitet, og ved ett tilfelle med A fremstår 

som grovt kritikkverdig. Det samme gjelder gjentatte antydninger til A både fra N02 og særlig fra N01 om at 

N01 hadde et forhold til As mor og befant seg hos henne for å «ha seg».  

A reagerte på denne regelrette mobbingen ved å bli lei seg og gråte, noe som likevel ikke førte til at de 

stanset. Vitnet N12 forklarte at hun flere ganger sa at «nå holder det». I tillegg har brukerne blitt skremt og 

utsatt for utålmodig og irritert behandling. 

Lagmannsretten er enig med tingretten i at ferieturen i 2012 ikke kan tillegges noen avgjørende vekt, men 

påpeker at den speiler fundamentale mangler ved den faglige holdningen overfor B som særlig svakt 

fungerende autist. Heller ikke de etterfølgende forhold tillegges noen avgjørende vekt, men de forsterker 

inntrykket av forsømmelse i forhold til B, særlig i forhold til N17s forklaring, og at utvikling av brokket og 

mulige smerter ikke ble tilstrekkelig vurdert. Episodene må ses i sammenheng, herunder også at B er blitt 

forlatt uten tilsyn eller overlatt alene til ufaglært. 

Samlet sett fremstår adferden som sterkt graverende, særlig fordi den reflekterer en grunnleggende svikt i 

holdningen til brukers krav på å bli behandlet med respekt og verdighet.  

Lagmannsretten finner heller ikke hold i påstanden om at N02 og N01 er blitt syndebukker for en «ukultur» 

på huset, og at det ikke er tatt hensyn til de krevende arbeidsoppgavene. De aktuelle hendelser er i hovedsak 

spesifikt knyttet til deres egen adferd. Riktignok er det forståelig at arbeidet kunne være tungt, og at de ansatte 

følte behov for å avreagere. Det som har skjedd i denne saken, reflekterer imidlertid en holdning til bruker som 

er uforenelig med arbeidsoppgavene. 

Adferden må ses i sammenheng med de forventninger arbeidsgiver kan stille til arbeidstaker. N02 var ansatt 

som vernepleier. Han hadde fagansvar for B og dermed ansvaret for gjennomføring av tiltak, veiledning og 

opplæring. Som vernepleier med fagansvar for en sårbar bruker i brukerens hjem, hadde N02 et særlig ansvar 

for å opptre overfor brukeren på en måte som innga tillit og trygghet. Det må stilles strenge krav til 

profesjonalitet og opptreden overfor bruker, slik dette er nedfelt i helsepersonelloven § 4 og i de yrkesetiske 

regler for vernepleier § 2.2 om respekt for enkeltindividet. Etter lagmannsrettens syn har N02 opptrådt i strid 

med disse retningslinjene. Også den advarsel som ble gitt N02 i 2012, og iallfall to andre tilfeller av 

ureglementert fravær, må vektlegges. 

Forholdene utgjør pliktbrudd knyttet både til kravene som må stilles til vernepleierjobben generelt, men også 

helt konkret i forhold til de arbeidsoppgavene N02 hadde som fagansvarlig for B. Samlet sett utgjør de påviste 

omstendigheter et så vidt grovt pliktbrudd og vesentlig mislighold av arbeidsavtalen at avskjed må anses som 

rettmessig og ikke uforholdsmessig eller for inngripende. Tilliten til at N02 kunne utføre sitt arbeid som 

vernepleier på en forsvarlig måte var betydelig svekket, og hensynet til brukeren innebar derfor at øyeblikkelig 

fratreden var nødvendig. Avskjeden kan heller ikke anses å ha fått personlige følger, utover det som normalt vil 

oppstå i en avskjedssituasjon. 

Hva angår oppsigelsen av N01, finner lagmannsretten at den er tilstrekkelig begrunnet, og ikke kan 

tilsidesettes som usaklig. De samme strenge krav og forventninger om faglig standard kunne riktignok ikke 

stilles til N01. Som assistent er han heller ikke omfattet av helsepersonelloven. Hans atferd overfor særlig A, 

men også overfor B, var imidlertid så kvalifisert krenkende, at beslutningen om oppsigelse anses rettmessig. 

Han kan ikke ha forstått rekkevidden av at A fungerte som en fire-fem åring. Ved å ha utøvd gjentatt krenkende 

atferd, og deltatt i slik adferd sammen med N02, har han vist seg uskikket for det ansvaret som følger med 

stillingen som assistent. Oppsigelsen kan ikke anses å ha fått individuelle konsekvenser ut over det som må 

betraktes som ordinære følger. 

Ankende parter har påpekt at kommunens saksbehandling lider av mangler som må få betydning for 

vedtakenes gyldighet. Arbeidsmiljøloven § 15-1 bestemmer at spørsmålet om avskjed eller oppsigelse - før 

beslutningen fattes - så langt det er mulig skal drøftes med arbeidstaker og dennes tillitsvalgte. Ifølge § 15-4 

første og annet ledd skal avskjeden eller oppsigelsen skje skriftlig og inneholde opplysninger om rett til å kreve 

forhandlinger, til å reise søksmål og til å fortsette i stillingen og fristene for dette. Etter tredje ledd skal det 

opplyses hvilke omstendigheter som påberopes som grunnlag, dersom arbeidstaker krever det. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-07-02-64/§4
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§15-4
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Prosessen er utfyllende beskrevet innledningsvis i dommen her. Vilkåret om drøftelser er oppfylt gjennom 

drøftelsesmøtet, der det er gjort rede for grunnlaget. Skriftlighetskravet er oppfylt ved vedtaket. Der ble det vist 

til både det faktiske grunnlaget og det rettslige grunnlaget for avskjeden og oppsigelsen. Lagmannsretten er 

enig med tingretten i at selv om saksbehandlingen lider av svakheter, rokker ikke det ved grunnlaget for å 

avslutte arbeidsforholdene. Her vises til tingrettens dom, som anses dekkende også for lagmannsrettens syn: 

Om kommunens saksbehandling forut for avskjeden og oppsigelsen, viser retten til fremstillingen av 

prosessen i punkt 1 foran. Forvaltningslovens krav til forhåndsvarsel og arbeidsmiljølovens krav til 

forutgående drøftelser, ble oppfylt i forhold til begge saksøkerne. Slik retten ser det foretok kommunen 

i all hovedsak de undersøkelser som var mulige for å få avklart faktum før avgjørelsene ble tatt. 

Hovedinnholdet i varselet ble gjort kjent for saksøkerne. Kravene til kontradiksjon i prosessen ble 

dermed tilstrekkelig ivaretatt. Etter rettens vurdering er det ikke sannsynlig at beslutningene om 

avskjed og oppsigelse ble tatt før drøftelsesmøtene, selv om enkelte formuleringer i referatet fra møtet 

22. mars 2013 isolert sett kan oppfattes slik. En slik forståelse ble ifølge referatet heller ikke hevdet i 

møtet av saksøkernes daværende prosessfullmektig, og ble heller ikke tatt opp i ettertid før 

saksanlegget. Samlet sett mener retten at det ikke er påvist feil i eller mangler ved prosessen som kan 

påvirke konklusjonen om at avskjeden var rettmessig og om at oppsigelsen var gyldig.  

Ankende parter har anført som saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har fulgt sine egne interne 

retningslinjer for varsling, i forhold til avviksmeldinger om varsler. Lagmannsretten viser her til registering av 

avviksmelding og møtereferatet, samt forklaring fra personalsjef N05 og finner at kommunen hadde et 

forsvarlig grunnlag for ikke å gå videre med disse forholdene. Uansett kan ikke dette forhold etter 

lagmannsrettens syn få noen betydning for rettmessigheten av avskjeden og oppsigelsen. 

I forbindelse med ankesaken har kritikken mot saksbehandlingen særlig vært rettet mot manglende 

dokumentasjon av det offentlige grunnlaget for omsorgen til B. Lagmannsretten er enig i at kommunen her 

burde ytt større innsats for å sørge for at de aktuelle vedtak med bilag ble fremlagt tidligere i prosessen, men 

bemerker likevel at kommunen fortløpende har svart på de mange provokasjoner som er fremsatt. Som allerede 

nevnt, er lagmannsretten uansett av den oppfatning at vedtakene om B ikke kan anses avgjørende for den 

bevismessige og rettslige bedømmelsen av grunnlaget for avskjeden og oppsigelsen.  

Konklusjonen er etter dette at både avskjeden og oppsigelsen anses gyldige, og at ankene på dette punkt blir å 

forkaste. 

 

Lønnskravet 

De ankende parter har nedlagt påstand om etterbetaling av utestående lønn for overtidsarbeid under 

ferieturene med B i 2010, 2011 og 2012. Partene inngikk avtale 25. september 2012 med kommunen ved 

boligleder: 

Bruker betaler reise og opphold for ansatte som er med. X kommune betaler lønn fra det som 

overskrider det ansatte har i turnus og opp til 100 % stilling i de dagene han er med bruker. Ut over det 

gis det som kompensasjon 3 dager avspasering. ... 

Avtalen er sammenfallende med tidligere muntlige avtaler om lønnsordningen under ferieturer med B. 

Kommunen har hevdet at avtalen skal forstås slik at arbeidstakerne hadde krav på timelønn for arbeid under 

ferieturene opp til 100 % basert på 35, 5 timers uke (turnus), og at eventuelt overtidsarbeid ut over dette skulle 

godtgjøres med avspasering. Det er på det rene at N02 ikke overleverte noen oversikt over antall arbeidede 

timer etter ferieturene. Det er heller ikke ført timelister eller vaktlister som er overlevert kommunen. 

I motsetning til for tingretten, der kravene i stor grad ikke var godtgjort eller forsøkt beregnet verken fra 

ankende parters side eller fra kommunen, er det nå gitt en oppstilling fra kommunen som viser hva N01 og N02 

vil ha til gode dersom det legges til grunn en konstruert arbeidsplan som omfatter overtid. Ankende parter har 

fremlagt en beregning som gir et noe høyere krav, basert på 16:8 timers turnus. I replikken har ankende parters 

prosessfullmektig også vist til hviletidsbestemmelsene. 

Kommunen som arbeidsgiver er nærmest til å bære risikoen for at overtidsbetaling skjer i samsvar med 

gjeldende tariffbestemmelsene, særlig hensett til at de ansatte måtte arbeide over 100 % på ferieturene for å 

oppfylle godkjent turnus vedtatt av kommunen. Lagmannsretten tar derfor til følge at de ansatte har et 

utestående lønnskrav. Imidlertid må det ved utmålingen utvises et skjønn, idet de ansatte ikke konsekvent kan 

ha overholdt 2:1 bemanningen på turene ut fra egne forklaringer. Etter lagmannsrettens skjønn gir etter en 
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samlet vurdering den beregningen kommunen har gitt av maksimumskravene det mest korrekte utgangspunktet, 

og en slik løsning legges til dermed til grunn. Beløpet for N02 utgjør kr 46 770 og for N01 kr 34 317. 

 

Sakskostnader 

Den part som har vunnet saken, har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten, jf. 

tvisteloven § 20-2 første ledd. Det gjelder også når en part har fått medhold «i det vesentlige», jf. andre ledd, 

som dekker de tilfellene der det er naturlig å si at motparten «praktisk talt» har tapt fullstendig og bare vunnet 

frem på et mindre punkt, se Ot. prp. nr. 51 (2004-2005) side 444. Det skal foretas en bred vurdering, hvor det 

legges vekt på hvor tyngdepunktet i saken ligger, jf. Rt-2011-699 avsnitt 32 og Rt-2013-232 avsnitt 21. 

Tyngdepunktet i vår sak har ligget i spørsmålet om hvorvidt arbeidsforholdene kunne bringes til opphør, der 

kommunen har fått fullt medhold. Da må det aksepteres et visst avvik mellom påstand og domsbeløp, som kun 

utgjør lønnskravene. Det vises her til Rt-2013-232 avsnitt 20. I grensetilfeller er det uansett forutsatt i 

forarbeidene, jf. nevnte prp. side 444, at retten ikke behøver å ta uttrykkelig stilling til om parten har vunnet 

eller fått medhold av betydning etter tvisteloven § 20-3, dersom retten kommer til, og begrunner, at avgjørelsen 

blir den samme uansett om § 20-2 eller § 20-3 gis anvendelse, jf. Rt-2011-1089. I saken her er det klart at det 

ikke foreligger tungtveiende grunner for å tilkjenne ankende parter sakskostnader. De har kun fått medhold i et 

mindre punkt, og beløpet er uansett lavere enn de forlikstilbud kommunen fremmet under rettsmeklingen. 

Dermed blir resultatet og konklusjonen om at ankende parter må dekke kommunens kostnader den samme, 

både etter § 20-2 og § 20-3. Lagmannsretten finner ikke grunnlag for å gjøre endringer i tingrettens 

sakskostnadsoppgave, jf. tvisteloven § 20-9 andre ledd. 

Etter dette legges det til grunn at ankende parter plikter å erstatte X kommune sakens kostnader for 

lagmannsretten. Advokat Larsen har fremlagt sakskostnadsoppgave for lagmannsretten, hvor salær for N02 

utgjør kr 98 700 og for N01 kr 98 700. Reise - og oppholdsutgifter for prosessfullmektigen utgjør kr 22 611. 

Lagmannsretten finner at utgiftene har vært nødvendige og rimelige å pådra i forhold til sakens omfang, jf. 

tvisteloven § 20-5 første ledd, jf. femte ledd. N02 og N01 pålegges hver å dekke halvparten av utgiftene. Etter 

dette tilpliktes N02 og N01 hver å betale i erstatning til kommunen kr 110 005 (avrundet). 

Dommen er enstemmig. 
 

 Domsslutning 

1. X kommune plikter å betale tilgodehavende lønn til N02 i forbindelse med ferieturer med bruker for 2010, 

2011 og 2012 med til sammen 46 770 - førtisekstusensyvhundreogsytti - kroner innen 2 - uker fra 

forkynnelsen av denne dom. 
 

2. X kommune plikter å betale tilgodehavende lønn til N01 i forbindelse med ferieturer med bruker for 2010, 

2011 og 2012 med til sammen 34 317 - trettifiretusentrehundredeogsytten - kroner innen 2 - uker fra 

forkynnelsen av denne dom. 
 

3. For øvrig forkastes ankene. 
 

4. Innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom betaler N02 sakskostnader for lagmannsretten til X 

kommune med til sammen 110 005 - etthundredeogtitusenogfem - kroner. 
 

5. Innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom betaler N01 sakskostnader for lagmannsretten til X 

kommune med til sammen 110 005 - etthundredeogtitusenogfem - kroner.  

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§20-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/otprp-51-200405/s444
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2011-699/a32
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-232/a21
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-232/a20
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§20-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§20-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§20-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2011-1089
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§20-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§20-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§20-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/§20-5

