
Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt 

Advokat/rådgiver Hege Synne Rahm, Legeforeningen 



Innledning 

• Tilretteleggingsplikten er en del av arbeidsgivers omsorgsplikt 

• Generell tilrettelegging 

• Individuell tilrettelegging 

– Arbeidstakere med funksjonsnedsettelse 

– Arbeidstakere med redusert arbeidsevne  

• Dagens tema: Arbeidstakere med redusert arbeidsevne  



Tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven § 4-6 

Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, 
sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette 
nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne beholde eller få et 
passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i 
sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller 
arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l.  



Når kommer spørsmålet på spissen? 

• Lite rettspraksis om tilretteleggingsplikten 

• Oppsigelsessaker: 

– Var oppsigelsen saklig begrunnet i arbeidstakers forhold? 

• Har arbeidsgiver oppfylt tilretteleggingsplikten? 



Når oppstår arbeidsgivers tilretteleggingsplikt? 

• «Redusert arbeidsevne» 

• Tar særlig sikte på tilbakeføring av sykemeldte arbeidstakere 

• Ulykke, sykdom, slitasje eller lignende 

• Kortvarig og langvarig redusert arbeidsevne 

• Uavhengig av årsaken til at arbeidsevnen er redusert  



Fortsette i sitt vanlige arbeid vs. omplassering  

• Tiltak for at arbeidstaker skal fortsette i sitt vanlige arbeid 

• Dersom ikke dette er mulig, skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, tilby 
arbeidstakeren annet «passende arbeid» i virksomheten 

 



Omplassering til annet «passende arbeid» 

• Ledige stillinger 

• Må vurdere hele virksomheten 

• Arbeidsgiver har ikke plikt til å opprette en ny stilling 

 

 

 



Omplassering til annet «passende arbeid» 

• «Passende arbeid» 

– Arbeid som ikke er vesentlig annerledes (ansvar, lønn osv.)  

• Arbeidstaker er kvalifisert og egnet 

– Arbeidsgivers plikt til opplæring tilsvarer minst som ved nyrekruttering 

– Arbeidsgiver plikter ikke å bekoste faglig opplæring 

• Plikt til å tilby «ikke-passende» arbeid? 

 



«Nødvendige tiltak» 

• Kjøp/endringer av teknisk utstyr  

• Endringer av fysiske innretninger på arbeidsplassen 

• Endringer i rutiner eller aktiv medvirkning fra andre arbeidstakere 

• Regulering av arbeidsmengde, arbeidstempo, arbeidstid og tilrettelegging 
for bedre mestring av oppgaver 

• Trening, opplæring, omskolering 



Redusert arbeidstid 

• Arbeidsgiver plikter å også vurdere tilrettelegging av arbeidstiden 

• Eksempler: 

– Arbeider fulltid, men med andre tidspunkter 

– Redusert arbeidstid  

• Lederstilling 

– «Slik flertallet ser det, må den som har en lederstilling være til stede på 
arbeidsplassen i arbeidstiden, for å kunne ta seg av sine lederoppgaver. Det er 
med andre ord ikke tilstrekkelig at vedkommende arbeider i redusert stilling.» 
(LG-2016-177480 Heli-One).  



«Så langt det er mulig» 

• Tilretteleggingsplikten er vidtrekkende, men ikke absolutt 

• IA-avtalen gir ikke sterkere vern 

• Tilretteleggingsplikten skal ses i sammenheng med krav til 
funksjonsvurdering i folketrygdloven § 8-7 

 



«Så langt det er mulig» 

• Konkret helhetsvurdering i hver sak  

– Virksomhetens art, størrelse, økonomi 

– Varighet av redusert arbeidsevne  

– Om reduksjonen i arbeidsevnen skyldes arbeidsforholdet 

– Hensynet til andre ansatte 

– Om det er flere syke i virksomheten/enheten  

– Andre forhold på arbeidstakers side  

 

 

 



Virksomhetens art, økonomi, størrelse 

• Generelt: Jo bedre økonomi, jo større muligheter 

– Men vidtrekkende ansvar også for virksomheter med små ressurser 

• Generelt: Jo større virksomhet, jo større muligheter til 

– å endre arbeidsrutiner 

– å tilpasse arbeidsoppgavene  

– å omplassere arbeidstakeren  



Den reduserte arbeidsevnen 

• Varighet 

– Utgangspunkt: Jo mer varig, jo større krav til omfattende tiltak  

• Arbeidsrelatert eller ikke 

– Hvis den reduserte arbeidsevnen skyldes arbeidsforholdet, er arbeidsgivers 
tilretteleggingsplikt «særlig vidtgående» 

 

 



Forhold på arbeidstakers side  

• Alder 

• Ansiennitet 

• Medvirkning 

– «I noen situasjoner vil det være vanskelig for en arbeidsgiver å avdekke de 
reelle årsaker til fravær og utarbeide passende tiltak dersom arbeidstaker er 
passiv og taus. Graden av arbeidstakers medvirkning vil derfor være av 
betydning ved bedømmelsen av hvor langt arbeidsgivers tilretteleggingsplikt 
rekker.» (LB-2013-178053 Miljøterapeut) 



Hensynet til andre arbeidstakere  

• Merbelastning for andre arbeidstakerne, jf. arbeidsmiljølovens krav til 
forsvarlig arbeidsmiljø 

• Tilretteleggingsplikten innebærer ikke at andre arbeidstakers rettigheter 
blir innskrenket (uten at dette kan forankres i styringsretten), for 
eksempel: 

– Blir pålagt å bytte arbeid 

– Over tid må gjøre sentrale oppgaver som tilligger arbeidstakers stilling 

 



Arbeidstakers medvirkningsplikt  

• Folketrygdloven 

– Dokumentere arbeidsuførhet, § 8-7 

– Gi opplysninger om funksjonsevne og bidra til tilrettelegging, § 8-8 

– Prøve seg i arbeidsrelatert arbeid innen 8 uker, § 8-4 (2) 

• Arbeidsmiljøloven 

– Utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplaner, § 2-3 f 

– Delta i dialogmøte, § 2-3 g 

• Ulovfestet lojalitetsplikt 




