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Prøvetid
Jeg driver et lite designbyrå hvor jeg
frem til nå har arbeidet alene. Nå får jeg
imidlertid så mange oppdrag at jeg er
nødt til å ansette en person som kan
hjelpe meg. Så har jeg hørt at det er lurt
å ansatte den jeg måtte finne best
kvalifisert på «prøve». Hvordan gjør jeg
det, og kan jeg fastsette prøvetiden til
ett år?

SVAR: Ja, du kan inngå ansettelses-
kontrakter der du tar inn bestemmelser
om prøvetid. Prøvetiden er ment å
skulle brukes til å vurdere arbeidstake-
rens tilpasning til arbeidet, faglig dyktig-
het eller pålitelighet. At det inngås slike
avtaler vil også være å anbefale. Der-
som arbeidstakeren i denne tiden ikke
svarer til rimelige forventninger på
disse områdene, eventuelt etter nød-
vendig opplæring, kan han eller hun i
utgangspunktet sies opp. For at avtaler
om prøvetid skal være gyldig må de
inngås skriftlig. Eventuelle prøvetidsbe-
stemmelser er således ett av de punk-
tene som etter arbeidsmiljøloven
paragraf 55 C skal være med i den
skriftlige arbeidsavtalen. Etter loven kan

avtaler om prøvetid ikke avtales til
lengre tid enn seks måneder. Har
arbeidstakeren fravær i prøvetiden som
ikke skyldes bedriften, for eksempel
sykefravær eller omsorgspermisjon, kan
arbeidsgiver bestemme at prøvetiden
skal forlenges, men ikke lenger enn til
en periode som tilsvarer lengden av
fraværet. Muligheten for slik forlengelse
er imidlertid betinget av at arbeidstake-
ren skriftlig er orientert om denne
muligheten ved tilsettingen, og at
arbeidsgiveren skriftlig har orientert
arbeidstakeren om forlengelsen innen
utløpet av prøvetiden.

NM

Reservasjon
mot flytting
Jeg har i flere år arbeidet i et mobilsel-
skap i et internasjonalt konsern. Den
delen jeg er tilknyttet, som utgjør den
vesentlige delen av virksomheten her i
Norge, har nylig blitt solgt til en konkur-
rent. Igjen blir det bare noen få repre-
sentanter her i Norge. Jeg har hittil
jobbet «back-office». Jeg er, sammen
med mine kollegaer, tilbudt nytt arbeid

hos denne oppkjøpende konkurrenten.
Her er jeg tilbudt en litt annen stilling,
som innebærer direkte kundekontakt.
Dette har jeg ikke hatt tidligere, jeg ble
ansatt for å jobbe back-office. Hvis jeg
skulle jobbe i dette selskapet ville jeg
også få lengre reisevei til arbeidet enn
det jeg har i dag. Jeg har ikke noe lyst til
å bli med over til dette nye selskapet.
Har jeg rett til å nekte, og kan jeg da
kreve for eksempel en stilling hos min
nåværende arbeidsgiver?

SVAR: Forutsatt at den stillingen du er
tilbudt i det overtakende selskapet i det
vesentlige tilsvarer den stillingen du har
pr. i dag, og du beholder din lønn og
dine øvrige rettigheter, så er utgangs-
punktet at du ikke kan velge om du vil
bli værende hos din «gamle» arbeidsgi-
ver, eller bli med over til det overta-
kende selskapet. (Ifølge samme lov
paragraf 73 B har du krav på å beholde
dine rettigheter og plikter i henhold til
din gjeldende arbeidsavtale.)

Nå vet jeg ikke hvor vesentlige
endringene er i dine arbeidsoppgaver,
men hvis disse er vesentlige, og den
lengre reiseveien i tillegg innebærer en
ulempe, så kan det være at din arbeids-

giver her ikke oppfyller sine forpliktelser
etter loven. Ifølge arbeidsmiljøloven
paragraf 73 C er såkalt «virksomhets-
overdragelse», som det her er snakk
om, ikke i seg selv en lovlig grunn for
oppsigelse. Og en vesentlig endring av
stillingens innhold er i realiteten en
oppsigelse – og det forutsetter enighet,
eller at lovens vilkår for gyldig oppsi-
gelse er oppfylt.  

GEN

Sykepenger
til gravide
Jeg driver en mindre bedrift som har en
arbeidstaker som er «i lykkelige
omstendigheter». Dessverre har hun
nå blitt sykmeldt. Når det gjelder gravi-
ditet, må jeg da på vanlig måte betale
sykepenger i arbeidsgiverperioden ?

SVAR: I fjor trådte det i kraft nye regler,
som medfører at man kan søke trygde-
kontoret om fritak for å betale syke-
penger i arbeidsgiverperioden for
gravide. Dette gjelder når den gravide
er sykmeldt på grunn av svangerskapet
og omplassering ikke er mulig. Det
fremgår av forarbeidene at man ikke
skal tolke vilkåret for strengt. Men –
fravær som klart ikke har sammenheng
med svangerskapet, som for eksempel
influensa eller brukket ben, vil man ikke
slippe arbeidsgiverperioden selv om
vedkommende er gravid. Man må være
forberedt på overfor trygdekontoret å
gjøre rede for hvilke tiltak som er for-
søkt på arbeidsplassen og hvorfor
omplassering eller tilrettelegging ikke er
mulig. MH
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I
Ukeavisen Ledelse den 9.
januar skriver Atle Jordahl,
administrerende direktør i

AFF, om at de problemene som
helsesektoren har med dobbelt-
lojalitet er unikt for dem og at
dette tilsynelatende er en ny
erkjennelse. 

Imidlertid er ikke dette noe
nytt. Alle som organiserer
profesjoner, opplever slik
dobbeltlojalitet. Det er utførlig
beskrevet i managementlittera-
turen, særlig av professor
Henry Mintzberg i boken
«Structure in Fives» som vel
ikke kan være ukjent for AFF.

Det profesjonelle byråkratiet,
hva enten det er sykehus, en
forskningsbasert høyskole, et
advokatfirma eller en konsu-
lentbedrift, er kjennetegnet ved
lojalitet både til virksomhetens
overordnede mål og lojalitet og
forpliktelse mot det «kall» og
de etiske og profesjonelle regler
som gjelder i den valgte profe-
sjonen. Dette gjelder nok for
mange av de faglig ansatte ved
AFF også.

Profesjonsstridigheter
En vel så viktig problemstilling
her i Norge er de svakt utbygde
profesjonsforeningene (gjelder
vel ikke for leger, advokater og
ingeniører som alle har sterke
foreninger) som kan ivareta de

faglig profesjonelle forplik-
telsene den enkelte utøver har
og som kan være en støtte og
hjelp i de konflikter man ofte
kan komme i roller hvor den
doble lojaliteten blir satt på
store prøver. I helsesektoren
har vel dette tydeligst gitt seg
utslag i profesjonsstridigheter
blant ulike typer av helseperso-
nell og manglende vilje blant
de samme til å innordne seg
den organisatorisk legale loja-
liteten. Mange av medieoppsla-
gene vi har sett det senere året
handler om hvordan enkelte
advokater og revisorer har
manglet den relevante yrkese-
tiske lojaliteten. Det er en

utfordring å håndtere dette når
det som i utgangspunktet er
profesjoner også blir business.
Spesielt i profesjoner som har
en legal juridisk monopolfo-
rankring (for eksempel leger,
advokater og revisorer) har den
enkelte i en valgsituasjon en
klar og tydelig forpliktelse til å
ivareta de profesjonelle kravene
i yrket fremfor de forretnings-
messige. Gjør man det godt,
kommer med all sannsynlighet
også de forretningsmessige
kravene til å dekkes inn over
tid. Sviktende yrkesetikk blir
ikke lenger godtatt og her har
profesjonsforeningene for de
som har fått innvilget offentlig
monopol på tjenester, en for-
pliktelse til å fjerne medlem-
mer som svikter i yrkesetikken.

Gjelder mange
Dobbelt lojalitet er altså ikke
noe nytt, det er heller ikke noe
nytt i mange profesjoner å
måtte håndtere kriser og krise-
lignende situasjoner hvor
menneskelig smerte og angst
er involvert. Hvis det er slik at
den norske helsesektoren ikke
klarer dette på en god nok
måte, har man en betydelig
utfordring. 

E-post: per-egill.frostmann@
jaeger-international.com
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Ring 22 31 02 13 og snakk med Mona.

Dobbel lojalitet i mange profesjoner

Av Per-Egill Frostmann

«... profesjons-
foreningene har en
(...) forpliktelse til 
å fjerne medlemmer
som svikter i yrkes-
etikken.»
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