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HØRINGSSVAR FRA NTL – FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL 
STATSANSATTELOVEN  
 

NTL viser til utsendt høring fra LO stat 17.08.2021 om endringer i forskrift til 
statsansatteloven og sender i det følgende våre merknader. Vi vil også 
innledningsvis takke for at vi får lov å levere høringsinnspill noen dager etter 
fristen.  
 
Før vi går nærmere inn på de enkelte delene i høringsnotatet vil vi be LOstat 
understreke viktigheten av at regjeringen setter i gang et større lovarbeid og en 
helhetlig gjennomgang av statsansatteloven. Endringer i statsansatteloven er ikke 
nevnt spesifikt i Hurdalsplattformen, men må nødvendigvis være en del av 
«storrengjøringen» som Støre-regjeringen nå skal i gang med i norsk arbeidsliv.  
 
Behov for en helhetlig gjennomgang av statsansatteloven: 
 
NTL mener at statsansatteloven må gjennomgås og endres i sin helhet. 
Lovproposisjonen fulgte ikke opp det partssammensatte lovutvalgets anbefalinger 
på viktige punkter knyttet til stillingsvern, blant annet er statsansatte avskåret fra 
en full rettslig prøving av oppsigelser. Loven har ført til svekket medbestemmelse 
ved ansettelse i staten gjennom fjerning av innstillingsråd og ankemulighet i saker 
om ansettelse. Den har svekket stillingsvernet ved oppsigelse med utgangspunkt i 
både arbeidstakers og i virksomhetens forhold. Statsansatte har i dag et dårligere 
stillingsvern enn øvrige ansatte i privat og kommunal sektor. Lovreguleringer som 
tidligere sikret omstillinger under trygghet (som ventelønn og overtallighetsråd) ble 
også tatt ut. Alt dette var, og er NTL sterkt mot.    
 
Vi mener det er tydelig at forarbeidene til loven var preget av hastverk og at 
rettstilstanden på flere områder er beheftet med usikkerhet. Statsansatteloven ble 
iverksatt forut for stortingsvalget i 2017, samtidig som forskriftene til den samme 
loven var ute på høring. NTL mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av 
loven slik at ansettelser og oppsigelser i staten sikrer rettssikkerheten til de ansatte. 
 
Vi viser ellers til vårt høringssvar til loven fra 2017. 
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NTLs merknader til de utsendte forskriftsendringene:  
 
Til forslaget om unntak fra utlysing ved overgang ved midlertidig til fast tilsetting: 
 
Departementet skriver at endringen ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting vil 
være ett unntak fra kravet til offentlig utlysning i loven. Vi vil knytte noen 
kommentarer til kvalifikasjonsprinsippet og til forholdet mellom faste og 
midlertidige ansettelser.  
 
Slik NTL ser det er det nettopp den åpne og brede konkurransen kravet om 
utlysning skal ivareta – et krav som ikke blir oppfylt ved et generelt unntak ved 
omgjøring fra midlertidig til fast stilling. Kvalifikasjonsprinsippet blir ikke ivaretatt 
ved kunngjøring av midlertidige stillinger fordi søkerkretsen utelukker de som er ute 
etter fast stilling.. Her er vi på linje med for eksempel Juristforbundet som uttaler at 
kvalifikasjonsprinsippet er viktig for å ivareta offentlige tjenester av høy kvalitet og 
sikre tillit til forvaltningen. Kvalifikasjonsprinsippet er nylig blitt lovfestet i staten, 
Departementets forslag går i motsatt retning. NTL kan ikke se noen grunn til at 
kvalifikasjonsprinsippet skal være svakere i staten enn i arbeidslivet for øvrig, tvert i 
mot.  
 
Departementet legger til grunn i høringsnotatet at arbeidsgivere i det statlige 
tariffområdet organiserer «skinnprosesser», hvor kvalifikasjonskravene er 
skreddersydde til de som allerede er midlertidig ansatte. Bruk av midlertidige 
ansettelser skal ikke være en utprøvingsordning, og det synes som at 
departementet selv er klar over at arbeidsgivere i Staten bruker midlertidige 
ansettelser som «prøvetid» ut over lovens bestemmelser.  
 
NTL mener utlysningstekster til midlertidige stillinger ikke skal inneholde 
formuleringer om at det er mulighet for fast ansettelse. I dag har statsansatteloven 
et krav (jf § 9) at arbeidet har en midlertidig karakter. Vi mener at forutsetningen 
for å kunne åpne for fast ansettelse og kravene til å kunne lyse ut en midlertidig 
stilling står i motsetning til hverandre. Dersom det er en reell mulighet for fast 
stilling fordi oppgavene er mer eller mindre faste, skal jo nettopp stillingen lyses ut 
som en fast, ikke en midlertidig stilling.  
  
Til forslaget om unntak fra utlysing ved tilsetting ved lønnstilskudd: 
 
Her vil NTL bemerke at brukere i NAV som gis lønnstilskudd som et virkemiddel i 
arbeidsmarkedspolitikken, slik dette har vært praktisert og praktiseres i staten, 
nettopp ikke er gitt stillingen gjennom konkurranse. En inkluderende 
rekrutteringspraksis preget av mangfold vil, etter vår mening, svært sjeldent være 
et resultat av en unntaksbestemmelse knyttet til utlysning. Kun hvis man gjennom 
lønnstilskuddsordningsperioden er i stand til å yte maksimalt i forhold til lønns- og 
arbeidsvilkår vil resultatet kunne føre til endringer i rekrutteringspraksis.  
 
Personene som kvalifiserer til lønnstilskudd gjør jo det nettopp fordi de har 
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problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære vilkår. Så lenge 
virksomhetenes ressursbehov er skviset til minimum, blant annet gjennom årevis 
med ABE-kutt kan vi ikke se at dette vil være et virkemiddel i inkluderingsøyemed 
som vil monne i særlig grad. 
 
Konklusjon:  
 

1) NTL mener at argumentene for forskriftsendringene og unntaket i 
høringsnotatets kapittel 3, er uklare og at forslaget er dårlig begrunnet. Det 
synes heller ikke som at konsekvensene av endringene er tilstrekkelig 
utredet. Vi mener også at forslaget innebærer en utvidelse av arbeidsgivers 
styringsrett i det statlige tariffområdet som vi er mot.   

 
2) NTL mener at høringsnotatets kapittel 4 er fullt av gode intensjoner, men 

mener at målsetningene bedre kan oppnås gjennom andre virkemidler enn 
de forskriftsendringene departementet har foreslått. Det finnes ubenyttede 
muligheter og virkemidler knyttet til inkludering.  

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 
   
 Ellen Dalen      Kirsten H. Teige 
 2. nestleder       forbundssekretær 
 
 
 
    

             


