
FLYTTE SAMMEN
Hvem trenger samboerkontrakt/ samboeravtale? Når 
bør det opprettes? 
Vi anbefaler alle samboere å skrive samboerkontrakt. 
En slik avtale sikrer forutsigbarhet og notoritet omkring 
de økonomiske sidene av et samboerskap, både 
så lenge forholdet vedvarer, og ved et eventuelt 
samlivsbrudd. Videre vil en avtale kunne bidra til å 
forhindre konflikt ved opphør av samlivet. 

Et annet viktig poeng er at man tenker gjennom 
hvordan inntekt brukes under samlivet, herunder 
forholdet til nedbetaling av lån, betaling av løpende 
forbruksvarer, strøm mv., og hvilke konsekvenser dette 
kan få. 

En samboerkontrakt bør opprettes før man blir 
samboere, og i alle tilfeller før eller med én gang 
samboerne involverer seg sammen i bolig, hytte, 
bil eller andre store verdier. Videre bør det inngås 
samboerkontrakt dersom samboere tar opp felles lån. 
Det anbefales dessuten å opprette samboerkontrakt 
dersom man har barn, og dersom et par går over fra å 
ha atskilt til å ha samlet økonomi.  

Formkrav til samboeravtale? 
Det gjelder ingen formkrav. Den klare anbefalingen 
er imidlertid at samboerkontrakt bør inngås skriftlig. 
Videre at begge parter daterer, signerer, og 
oppbevarer ett eksemplar hver (original). I tillegg kan 
det være lurt at et tredje eksemplar oppbevares hos 
en tredjepart, et vitne, en advokat eller lignende. 

Dersom avtalen ikke gjøres skriftlig, vil det bli svært 
vanskelig å bevise hva som er avtalt. 

Det finnes intet register for samboerkontrakter, og de 
kan ikke tinglyses. Trygg oppbevaring er derfor viktig. 

Hva bør en samboerkontrakt omfatte? 
Samboere har avtalefrihet. Hvert enkelt par står 
således fritt til å avtale det som måtte passe deres 
situasjon best. 

Avtalen kan f.eks. inneholde: 

• Oversikt over eiendeler; hvem eier hva. For 
eiendeler som eies sammen, f. eks. bolig, må 
eierbrøken oppgis. Sistnevnte er spesielt viktig. 
Skal boligen eies med en halvpart på hver, eller skal 
det være annen eierbrøk? 

• Oversikt over midler som den enkelte samboer er 
arvet eller mottatt i gave og som tilhører denne

• Avtale om hva som skjer med eiendeler samboerne 
erverver under i samlivet. Hva skal gjelde her? Skal 
det eies med en halvpart på hver eller skal annet 
avgjøre? 

• Gjeldsansvar 

• Dekning av utgifter? Felles konto? 

• Sparing

• Forsikringer

• Oppussing/ arbeid utover ordinært vedlikehold. 
Hvem skal betale? Får det konsekvenser for 
eierforholdet? Verdistigning? 

• Forhold rundt et brudd: hva skal deles og hva skal 
holdes utenfor (eneeie) 

• Avtale fremgangsmåte for verdsetting av boligen 
ved et brudd. Skal man bli enig om en takstmann, 
innhente hver sin vurdering og deretter finne 
gjennomsnittet eller lignende. Her oppstår lett 
konflikter i en bruddsituasjon. 

• Mulighetene for å kunne kjøpe ut den andre av 
boligen og eventuelle vilkår for dette

• Det bør reguleres hva man skal gjøre ved uenighet 
om tolkning av avtalen: mekling etc. 

• Frist for fordeling 

Listen er ikke uttømmende, og det vil naturligvis være 
variasjoner. 

ARBEIDSRETT
Nyttige tips for arbeidsgivere

Hva må med i arbeidskontrakten?

Hva bør jeg tenke på i en ansettelsesprosess?

Hva er en konkurranseklausul, og kan man innta en slik i 
arbeidskontrakten?

Jeg ønsker å ansette en midlertidig stilling, er dette lov?

Arbeidsrett er en vanlig fellesbetegnelse på arbeidslivets 
regelverk, her menes de regler som gjelder i forholdet 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  

Nedenfor følger en kort gjennomgang av temaer som 
ofte aktualiseres i arbeidsavtaler. Avslutningsvis følger en 
kort ordliste med forklaring av sentrale begreper innenfor 
arbeidsretten.

Oppsigelsestiden i prøvetiden er etter loven 14 dager 
fra dato til dato og oppsigelsesvernet er «noe svakere» i 
prøvetiden enn ellers.

Husk alltid at arbeidskontrakten er signert før den ansatte 
tiltrer!

En konkurranseklausul er en avtale som begrenser en 
arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen 
arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen 
virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Konkurranseklausuler er bare gyldig dersom det 
foreligger et særlig behov for å beskytte bedriften mot 
konkurranse fra arbeidstakeren. En konkurranseklausul kan 
også bare gjelde i inntil ett år.

Etter nye regler fra 2016 må det nå alltid betales lønn for 
en konkurranseklausul. Det er derfor få arbeidsgivere 
som bruker slike klausuler lenger, og i så fall kun for 
nøkkelstillinger i bedriften.

Det er en begrenset adgang til å ansette i midlertidig 
stilling. Hovedregelen er at alle arbeidsforhold skal 
være faste, det vil si at de skal gjelde for et ubestemt 
tidsrom. Midlertidig ansettelse kan imidlertid benyttes 
for vikariater, eller for å utføre en bestemt type arbeid. 
For eksempel kan midlertidig ansettelse brukes for en 
bygningsarbeider som ansettes for å fullføre et bestemt 
bygg. Dersom den  ansatte i realiteten dekker et varig 
behov, f eks ved å jobbe på prosjekt etter prosjekt vil 
ansettelsen som oftest regnes som fast etter loven.  

Merk at det ikke lenger er anledning til midlertidig 
ansettelse på generelt grunnlag for en periode på 12 
måneder, endret frå 1 juli 2022. 

Arbeidsgiver bør alltid gjennomføre et grundig intervju 
og sjekke referanser før ansettelsen.

Ved gjennomføring av intervju, er det viktig å huske på at 
det er en del ting som arbeidsgiver ikke kan spørre om. 
Eksempler på dette er graviditet, religion, partipolitikk 
og medlemskap i fagforening. Arbeidsgiver har lov til å 
spørre om  fravær.

Arbeidsgiver i privat virksomhet kan i utgangspunktet 
ansette hvem man vil, men diskrimineringsbestemmelser 
begrenser dette. Lovpålagt fortrinnsrett kan også 
begrense arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. 
Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig 
stilling. Kontrakten skal inneholde en del lovpålagte 
opplysninger, herunder partene, arbeidsoppgaver, 
arbeidstid, lønn mv. Se arbeidsmiljøloven § 14-6 for 
minimumskravene.
 
Det anbefales alltid å avtale prøvetid for den ansatte. 
Avtale om dette må inntas i arbeidsavtalen, og kan kun 
gjelde for de første 6 månedene i arbeidsforholdet. Merk 
at prøvetiden kan forlenges ved fravær hos den ansatte, 
men dette krever skriftlig avtale og skriftlig forlengelse. 
Se arbeidsmiljøloven § 15-6.
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Arbeidstid – hva gjelder?

Hva menes med arbeidsgivers styringsrett?

Hvor lang ferie har arbeidstakeren krav på?

Arbeidstaker var syk i ferien, kan vedkommende kreve 
mer ferie?

Hvilken rett har arbeidstaker til lønn ved sykdom?

Hvilket ansvar har arbeidsgiver for arbeidsmiljøet?

Jeg er misfornøyd med hvordan arbeidstaker utfører sitt 
arbeid, hva gjør jeg?

Jeg ønsker å si opp en arbeidstaker, hvordan skal jeg gå 
frem?

Fravær utover 3 kalenderdager krever legeattest. Ved 4 
egenmeldinger innen 12 måneder kan arbeidsgiver
pålegge legeattest, men det krever at arbeidsgiver aktivt 
fratar arbeidstaker retten til egenmelding.

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til 
disposisjon for arbeidsgiver. Arbeidstid skal  avtales 
i arbeidskontrakten. Det er grenser for arbeidstidens 
lengde og fordeling gjennom døgnet. Arbeidstiden 
skal være kortere dersom man har en belastende 
arbeidstidsordning, og kan være lengre ved passivt 
arbeid. Loven sier maks 9 timers dag og 40 timers uke. 
Se arbeidsmiljøloven § 10-4. Arbeide utover lovens 
grense anses som overtid med minst 40% tillegg i lønn. 
Merk at det er kun grunntimer som kan avspaseres, ikke 
ovetidstillegget.

Arbeidsgivers styringsrett betyr den rett arbeidsgiver har 
til å fordele arbeidsoppgavene, bestemme arbeidstid, 
inngå avtaler og si opp disse. Merk at styringsretten er 
begrenset etter loven. Den egentlige styringsrett er den
restfrihet arbeidsgiver har til å bestemme over 
arbeidstaker innenfor lovverket. Den er begrenset som 
nevnt av lov og arbeidsavtale.

Ifølge ferieloven, har arbeidstaker krav på minimum 25 
virkedager ferie hvert år, og 10,2% feriepenger. Mange 
arbeidstakere har imidlertid gjennom tariffoppgjør fått en 
femte ferieuke, og da 12% feriepenger.
Ferien skal avtales minimum 2 måneder i forkant, men ved 
uenighet fastsetter arbeidsgiver ferien. Se ferielovens § 6.

Ved ansettelse i løpet av ferieåret kan den ansatte nekte 
å ta ut ferie det ikke betales feriepenger for. Holder 
arbeids- giver stengt i ferien, kan alle ansatte pålegges å 
ta ut ferie.

Er den ansatte syk i ferien eller før ferien starter, kan 
vedkommende kreve ferie tatt ut senere. Dette må kreves 
av den ansatte, og vedkommende må dokumentere 
sykdom med legeerklæring. Se ferielovens § 9.

I utgangspunktet har den ansatte rett til full lønn 
under sykdom, opp til 6G (altså ca. 600.000 kr). Mange 
arbeidsgivere forskutterer lønn til den ansatte men 
arbeidsgiver har ikke plikt til å forskuttere sykepenger 
annet enn i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 
dagene. Merk at det er korte frister – 3 måneder - for 
eventuell refusjon fra NAV. Noen arbeidsgivere dekker 
også full lønn – altså også lønn over 6G – men det må 
avtales konkret eller følge tariffavtale. 

Arbeidsmiljøet skal alltid være fullt forsvarlig for den 
enkelte, både fysisk og psykisk, se aml. § 4-1.

Arbeidsgiver kan både straffes og holdes 
erstatningsansvarlig ved eventuelle brudd. Merk at 
også den enkelte ansatte plikter å medvirke til et godt 
arbeidsmiljø. Se arbeidsmiljøloven § 2-3.

Dersom du er misfornøyd med hvordan den ansatte 
gjør arbeidet, eller med andre relevante forhold hos 
den ansatte, bør du sørge for en skriftlig advarsel før du 
eventuelt går til andre skritt. Da vil en eventuell senere 
oppsigelse lettere anses saklig, se punkt om oppsigelse.

Du må ha en saklig grunn for å kunne si opp en 
arbeidstaker. Sett med arbeidsgivers øyne praktiseres 
dette kravet ganske strengt av domstolene. En saklig 
grunn for oppsigelse kan for eksempel være begrunnet i 
forhold på arbeidsgivers side som rasjonalisering og/eller
omorganisering. Oppsigelse som er begrunnet i forhold 
på arbeidstakers side kan være dårlig utført arbeid.

Det er viktig at arbeidsgiver gjør et godt forarbeid, og 
ikke minst at man gjennomfører drøftelsesmøte med den 
enkelte ansatte før beslutning om oppsigelse tas.

Oppsigelse skal alltid gis skriftlig og inneholde lovpålagte 
krav til informasjon for den ansatte om dens rettigheter. 
Dersom oppsigelsen ikke inneholder disse lovpålagte krav 
kan den bli satt til side av domstolene som ugyldig.

Det anbefales at arbeidsgiver konfererer med juridisk 
rådgiver før oppsigelsen sendes.

Den ansatte kan angripe oppsigelsen ved å kreve 
forhandlinger, erstatning, gå til søksmål mv. Den ansatte 
har som hovedregel rett til å fortsette i stillingen dersom 
søksmål tas ut innen lovbestemte frister, som hovedregel 
er fristen 8 uker fra oppsigelsen / evt fra forhandlingenes 
avslutning.
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Kan jeg kreve at en arbeidstaker «går på dagen»? BEGREPER

Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidsgiver kan 
avskjedige arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig 
fratreden, men dette forutsetter at arbeidstaker har 
gjort seg skyld i vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. 
Vesentlig mislighold kan være langvarig uteblivelse fra 
arbeide uten gyldig grunn, økonomiske misligheter, 
illojalitet mv.

Det anbefales at du sjekker grunnlaget med en 
juridisk rådgiver før man går til skrittet å avskjedige en 
arbeidstaker.

Arbeidsgiver: Enhver som sysselsetter en eller flere 
arbeidstakere.

Arbeidsgiverforening: En sammenslutning av 
arbeidsgivere eller arbeidsgiveres foreninger, når den 
har det formål å ivareta arbeidsgivernes interesser 
overfor deres arbeidstakere.

Arbeidstaker: En som er ansatt for å utføre arbeid i en 
annens tjeneste.

Avskjed: Arbeidsavtalen heves og arbeidstaker må «gå 
på dagen».

Drøftelsesmøte: Et formelt møte som skal 
gjennomføres før arbeidsgiver bestemmer seg for om 
man vil gå til oppsigelse eller avskjed av en ansatt.

Fagforening: Enhver sammenslutning av arbeidstakere 
eller arbeidstakernes foreninger, når sammenslutningen 
har det formål å ivareta arbeidernes interesser overfor 
deres arbeidsgivere.

Forhandlingsmøte: En arbeidstaker som mener 
at en oppsigelse er usaklig, eller at en suspensjon 
eller avskjed er ulovlig, kan kreve forhandlinger med 
arbeidsgiver. Disse forhandlingene skjer normalt i et 
møte, kalt forhandlingsmøte.

Fortrinnsrett: Arbeidstaker som er sagt opp på 
grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett 
til ny ansettelse i samme virksomhet dersom det 
gjelder en stilling arbeidstakeren er kvalifisert for.

Konkurranseklausul: En avtale som begrenser en 
arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen 
arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen 
virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Oppsigelse: Den primære måten arbeidsgiver kan 
avslutte et arbeidsforhold på.

Prøvetid: De første 6 månedene av en nyansettelse 
kan være prøvetid. Dette betyr at den ansatte oftest 
er fast ansatt, men de første 6 måneder på «prøve». I 
prøvetiden er oppsigelsesvernet i følge Høyesterett 
«noe svakere» enn ellers. Det er derfor en fordel å 
avtale prøvetid. Oppsigelsestiden er da normalt bare 
14 dager.

Styringsrett: Arbeidsgivers rett til å lede og fordele 
arbeidet, og ansette samt si opp ansatte. Den 
begrenses av avtalen, lovverk mv, og avgjørelser  
innen styringsrett skal alltid være saklig begrunnet.

Tariffavtale: En avtale mellom en 
arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller 
arbeidsgiverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår 
eller andre arbeidsforhold.

Referanser: Arbeidstakers bekreftelse fra tidligere 
arbeidsgivere som omtaler ansettelsesforhold, 
arbeidsoppgaver o.l.

G: Grunnbeløpet i folketrygden benyttes ved 
fastsettelse av pensjonspoeng og beregning 
av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet 
justereshvert år. Grunnbeløpet

(G) er per 1. mai 2019 er kr 99 858.


