
Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 – erstatningsrett 

Oppgaven lyder:  

"Gi en redegjørelse for arbeidsgiverens ansvar for skade voldt av arbeidstakerens uaktsomme 

eller forsettlige handling såfremt handlingen 

 

1 gjelder private gjøremål i arbeidstiden, 

2 er i strid med arbeidsgiverens instruks, 

3 er straffbar eller 

4 består av mobbing av en kollega." 

 

Denne delen av eksamen er angitt å omfatte ca. 2 timer.  

Oppgaven omhandler et sentralt punkt i pensum, nemlig arbeidsgiveransvaret etter skl. § 2-1 og 

nærmere bestemt spørsmålet om vilkår for at arbeidsgiver skal hefte for ansattes culpa. 

Problemstillingen er behandlet i Lødrups lærebok i erstatningsrett (6. utgave), s. 205-216. 

Den relevante delen av bestemmelsen lyder:  

Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers 

utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med 

rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke 

skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten 

av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet. 

Kandidatene bør plassere vilkåret for objektivt ansvar (eller identifikasjon) ved kort å forklare 

systemet i § 2-1. Herunder kan det med fordel sies noe om ulike grader av skyld.  

Oppgaven legger ellers ikke opp til en generell fremstilling av vilkårene for identifikasjon, men går 

etter ordlyden rett på de fire situasjonene. Disse situasjonene ligger i noe ulike plan. Situasjon nr. 1 

gjelder først og fremst bestemmelsens anvendelsesområde "i tjenesten", mens situasjon nr. 2 gjelder 

ett enkelt moment i vurderingen. Situasjon nr. 4 gjelder et typetilfelle som har blitt behandlet av 

Høyesterett ved flere anledninger, mens situasjon nr. 3 dreier seg om et kriterium (straffbarhet) 

utenfor erstatningsretten, som kandidatene nok vil ha vanskeligheter med å forholde seg til.  

Spennet i oppgaven gjør at den nok må anses som relativt vanskelig å løse for studenter på første 

studieår.  Sannsynligvis vil mange prestere temmelig ujevnt på de ulike situasjonene. Det nevnes 

likevel at alle de fire situasjonene er spesifikt nevnt i slides fra forelesningene; de tre siste 

situasjonene er også gruppert sammen som "Grenseproblemer i tre typetilfelle; handling mot 

instruks, straffbare handlinger, mobbing."  Kandidatene har noen av de sentrale dommene 

tilgjengelig i JSU-samlingen. Disse angis underveis.  

Den gode kandidat vil først gi en oversikt over kriteriene for identifikasjon, og gjerne påpeke at det 

avgjørende etter rettspraksis er påregneligheten og nærheten til arbeidet. Det må også påpekes at 

det er ved de grovere skyldformer at det særlig er nødvendig med en særlig vurdering.  Kandidater 

som mer lineært fremstiller dette som momenter (skyldgrad, nærhet til arbeid, påregnelighet osv.) 

må vurderes kritisk mht. forståelse. En slik oversikt er også på sin plass fordi flere av 

typesituasjonene som er angitt berører nettopp påregnelighet og nærhet til arbeidet, og kandidater 



som får frem sammenhenger her må få uttelling for det. Mer kasuistisk pregede besvarelser vil 

vanskelig havne særlig langt over midten (nedre halvdel av C). 

Jeg går så over til å kommentere de enkelte situasjonene:  

Nr. 1:  

Dette punktet dreier seg om vilkåret "under … utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren". 

Situasjonen er godt beskrevet i læreboken, s. 207. Det avgjørende anses å være nærheten til arbeidet, 

dvs. at dersom en arbeidstaker forlater arbeidet og påfører skade, vil dette ikke være dekket. 

Læreboken sier videre at arbeidsgiveren hefter for nødvendige funksjoner av privat karakter i 

arbeidstiden (typisk toalett og kantinebesøk).  

Det er en liten nyanse i oppgaveteksten, nemlig at det står at "handlingen gjelder private gjøremål". 

Dette er strengt tatt noe annet enn skade påført under private ærend. Det kan imidlertid ikke trekkes 

for mye for de som ikke ser dette. Den gode kandidat vil imidlertid ikke nøye seg med disse relativt 

enkle eksemplene, men vil også trekke inn private gjøremål utført i arbeidstiden. På dette punkt viser 

læreboken til Rt. 1962 s. 89 ertedommen. Også læreguttdommen i Rt. 1959 s. 849 vil nok kunne 

trekkes inn, selv om den i læreboken er fremstilt i tilknytning til spørsmålet om brudd på instrukser, jf. 

nedenfor. 

De kandidater som makter å få frem noe om sammenhengen mellom kriteriet og de hensyn som 

bærer bestemmelsen – med utgangspunkt i nærheten til arbeidet, må få uttelling. Fra de fleste kan 

det imidlertid neppe forventes særlig mer enn en gjengivelse av de typesituasjoner læreboken lister 

opp.  

Nr. 2:  

Tilfellet berører, i likhet med nr. 3 og 4, spørsmålet om adferd i strid med arbeidsgivers interesser. 

Betydningen av brudd på instruks fremstilles i læreboken på s. 209-10. 

Brudd på instruks vil for det første kunne indikere uaktsomhet, for eksempel der det dreier seg om 

brudd på sikkerhetsinstrukser. Samtidig vil momentet også kunne tale imot ansvar, dvs. at det reiser 

spørsmålet om arbeidstaker har gått utover det som er rimelig å regne med. I læreguttdommen (R.t 

1959 s. 849), ble det for eksempel lagt vekt på at kjøringen utenfor verkstedets område var i strid 

med arbeidsgivers pålegg om nettopp ikke å kjøre utenfor verkstedområdet.  

Lærebokens fremstilling er kortfattet og kanskje ikke helt entydig for studentene. På s. 209 sies de: 

"At arbeidstakeren handler i strid med arbeidsgiverens ordre eller de regler (instrukser) som er satt 

for arbeidets utførelse, vil ikke frita arbeidsgiveren for ansvar." Deretter redegjøres det for 

læreguttdommen (som endte med frifinnelse fordi handlingen ikke ble ansett foretatt "i tjenesten"), 

før det avslutningsvis påpekes at i dag ville spørsmålet ha blitt vurdert opp mot hva som "er rimelig å 

regne med". Læreboken nevner i forlengelsen alkejaktdommen (Rt. 1972 s. 815), og læreboken 

fremhever at det dreide seg om en pliktforsømmelse. I dommen er det imidlertid på det rene at det 

snarere ble vektlagt at det ikke var utferdiget forbud mot jakt. I slides fra forelesningene sies det i 

tilknytning til dommen: "ansvar hvis påregnelig at instruksen blir brutt."  



Høyesterett har – om enn indirekte i praksis om foretaksstraff – uttalt seg mer spesifikt om den 

erstatningsrettslige relevansen av instruks, jf. Rt. 2012 s. 770, prem. 22-23:  

"Her nevner jeg at sammenhengen med det erstatningsrettslige arbeidsgiveransvaret etter 

omstendighetene kan tilsi at instruksbrudd som arbeidsgiveren ikke kunne forutse, ikke er 

foretatt «på vegne av arbeidsgiveren.» Se Rt-2007-1684 avsnitt 18 følgende, der det i avsnitt 

22, blant annet med henvisning til uttalelser i forarbeidene til den tilsvarende bestemmelsen i 

forurensningsloven om at selskapet ikke kan skyve ansvaret over på sine ansatte, konkluderes 

slik: 

«I vår sak blir spørsmålet etter dette om A ved utslippet har brutt instrukser på en slik måte 

som Teknotherm ikke kunne forutse, og om handlemåten har et slikt klart illojalt preg at A 

ikke kan sies å ha handlet på vegne av foretaket.» 

Denne avgjørelsen og andre avgjørelser viser at ansvar har vært ilagt selv om det forelå 

instruksbrudd. Se senest Rt-2011-1738 avsnitt 30." 

I Rt. 2007 s. 1684, prem. 19, sies det også at  

"Det legges altså til grunn at instruksbrudd som arbeidsgiveren ikke kunne forutse, kan føre til 

at overtredelsen ikke er foretatt «på vegne av» arbeidsgiveren. I forarbeidene pekes det 

videre på at formuleringen «på vegne av» i utgangspunktet bør forstås noe snevrere enn 

formuleringen «for» arbeidsgiveren i skadeserstatningsloven § 2-1, da foretaksstraffen 

primært ilegges ut fra preventive hensyn, mens erstatningsretten også skal ivareta 

reparasjonshensynet." 

Det sentrale poenget er således at brudd på instruks vil kunne frita for ansvar, men bare dersom 

bruddet ligger utenfor det som er rimelig å regne med.  

De kandidatene som klarer å resonnere seg frem og dermed viser forståelse – særlig ved å trekke inn 

hensynene bak erstatningsansvaret – må honoreres. Mer kortfattede henvisninger til læregutt- og 

alkejaktdommene må nok forventes fra mange. De som klarer dette, og samtidig får med seg de 

riktige utgangspunktene, vil måtte bedømmes til C på dette spørsmålet. 

Nr. 3:  

Handlingen straffbarhet har i utgangspunktet ikke betydning for anvendelsen av § 2-1. Det som 

derimot er av relevans, er graden av skyld, og om handlingen er foretatt i arbeidsgivers interesse eller 

ikke. I mange tilfeller vil det selvsagt være et sammenfall mellom disse kriteriene og handlingens 

straffbarhet, men ikke nødvendigvis. Straffbare handlinger foretatt for å fremme arbeidsgivers 

interesser er ett eksempel. Dette kan for eksempel gjelde brudd på bestemmelser om immaterielle 

rettigheter, konkurranselovgivningen, korrupsjon, verdipapirhandel, miljøkriminalitet etc. Det er 

imidlertid neppe grunn til å forvente at kandidatene makter å se disse nyansene, også på bakgrunn 

av de ikke kan forventes å ha kunnskaper i strafferett.   

Sannsynligvis vil de fleste beskrive noen typiske eksempler på straffbare handlinger foretatt mot 

arbeidsgivers interesser, med utgangspunkt i ISS-dommen (Rt.1982 s. 1349), vaktmester-dommen (Rt. 

1996 s. 385) DnB-dommen (Rt. 2000 s. 211), vekter-dommen (Rt. 2007 s. 1665), og hjemmehjelp-



dommen (Rt. 2008 s. 755) og bilutleie-dommen (Rt. 2012 s. 1420). I alle disse tilfeller trakk det 

faktum at handlingen var foretatt mot arbeidsgivers interesser imot erstatningsansvar, samtidig som 

sammenhengen med arbeidsoppgavene (særlig DnB-dommen), påregnelighetsvurderinger (særlig 

vekter-dommen) og reelle hensyn i form av en vurdering av hvem som var nærmest til å føre kontroll 

(særlig hjemmehjelp-dommen) ble avgjørende. Samtlige dommer (utenom Rt. 2012 s. 1420), er 

fremstilt godt i læreboken (s. 212-214), og de utgangspunkter som er tatt der legger til rette for gode 

og selvstendige refleksjoner fra studentene – noe som bør gi uttelling. ISS-dommen er tilgjengelig for 

studentene på eksamen gjennom JSUs domssamling.  

Rt. 2012 s. 1420 er nevnt på forelesningene. Det kan være grunn til å sitere Høyesteretts 

oppsummering av tidligere rettspraksis i denne dommen (prem. 33-35):  

"Det er på det rene at man ut fra Høyesteretts praksis sett mer samlet, og med utgangspunkt 

i andre punktum, må forstå skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 slik at det også ved forsettlig 

skadeforvoldelse i strid med arbeidsgivers interesser gis anvisning på en bredere vurdering av 

hvor risikoen bør plasseres. Dette fremgår for eksempel av Rt-2008-755 (Hjemmehjelp-

dommen), blant annet i førstvoterendes oppsummering i avsnitt 45: 

«Ut fra høyesterettspraksis er det altså intet til hinder for at også tyverier og andre forsettlige 

skadegjørende handlinger foretatt av en ansatt i strid med arbeidsgiverens interesser kan 

føre til ansvar for arbeidsgiveren, forutsatt at det foreligger tilstrekkelig nærhet mellom 

arbeidsoppgavene og handlingen. Et viktig moment synes å være om skaden mer skyldes den 

særegne risikoen ved den enkelte ansatte, enn risikoen for at handlingen kan skje. Det må 

særlig legges vekt på skadelidtes mulighet til kontroll, og til hvem som er nærmest til å bære 

risikoen for at skade oppstår.» 

Jeg forstår dette slik at nærheten mellom arbeidstakers funksjoner og skaden danner 

utgangspunktet for vurderingen, jf. også for eksempel Rt-1999-1903 (Hjelpeverge-dommen). 

Betoningen av denne sammenhengen ligger allerede i ordlyden i § 2-1 nr. 1 andre punktum, 

og må forstås ut fra at det i særlig grad er nettopp arbeidstakers arbeid for arbeidsgiveren 

som begrunner arbeidsgiveransvaret som sådan. Det er dessuten skade ved utførelsen av 

arbeidsoppgavene som er det mest påregnelige for arbeidsgiveren - og som han har størst 

mulighet og foranledning til å søke avverget. Dommen i Rt-2000-211 (DnB-dommen) 

illustrerer dette, når det der spesielt fremheves at én av «begrunnelsene for 

arbeidsgiveransvaret ligger i prevensjonstanken - at skadevoldersituasjoner vil kunne 

forebygges». Særegne risikomomenter ved den enkelte arbeidstaker, som er ukjente for 

arbeidsgiveren, er det vanskeligere for arbeidsgiver å forutse og gardere seg mot, jf. blant 

annet Rt-2007-1665 (Vekter-dommen) avsnitt 38 og 41. Og som førstvoterende er inne på i 

det jeg tidligere har sitert fra Hjemmehjelp-dommen: Det taler mot ansvar for arbeidsgiver at 

skadelidte selv kunne ha unngått eller avverget skaden, jf. også Rt-1982-1349 

(Rengjøringsbyrå-dommen). 

Høyesterettspraksis viser ellers at det ved vurderingen av om arbeidsgiver kan holdes 

ansvarlig for den ansattes forsettlige skadeforvoldelse i strid med arbeidsgivers interesser, 

etter omstendighetene får atskillig vekt at arbeidsgiveren hadde en særskilt foranledning til å 

beskytte skadelidte mot den aktuelle skaderisikoen - typisk i form av en kontraktsforpliktelse 

eller annen omsorgsforpliktelse. Det er her naturlig å nevne som eksempler Rt-1997-786 



(Mobbedom I), Rt-1999-1903 (Hjelpeverge-dommen), Rt-2000-211 (DnB-dommen), Rt-2008-

755 (Hjemmehjelp-dommen) og Rt-2012-146 (Mobbedom II). Pulveriseringshensyn vil også 

kunne spille inn." 

Enklere betraktninger/kasuistikk fra dommene bør gis D/C, mens de som får frem mer avanserte 

resonnementer må honoreres.  

Avanserte kandidater kan tenkes å gå inn på spørsmålet om henvisningen til straffbarhet må sondres 

mellom personlig straffansvar eller foretaksstraff. Dette nevnes her fordi det kan være helt 

avgjørende for vurderingen. Det er imidlertid ikke grunn til å tro at oppgaveforfatterne har hatt 

denne sondringen i tankene, og at det som menes med straffbarhet begrenser seg til det som er 

nevnt overfor; forsettlige handlinger i strid med arbeidsgivers interesse. Skulle kandidater resonnere 

seg frem til sondringen, må de honoreres, selv om strafferett ligger langt utenfor læringskravene. 

Avanserte kandidater vil kanskje også komme inn på sammenhengen mellom § 2-1 og § 1-6 om 

korrupsjon, som er kortfattet behandlet i læreboken på s. 216-17. 

Av litteratur bør også nevnes Magne Strandberg: Arbeidsgivers erstatningsansvar for skader hans 

arbeidstaker volder med forsett, JV 2012 s. 33-67, som noen kandidater kan ha lest.  

Nr. 4:  

Sammen med nr. 1, er dette kanskje den enkleste situasjonen for kandidatene. Mobbing er tema for 

et eget avsnitt i læreboken (s. 216), og er også nevnt særskilt på forelesningene. Rt. 1997 s. 786 - 

Mobbedom I, står sentralt, og er også del av kursopplegget i faget.  (Av og til refereres 1997-dommen 

til som mobbedom II, pga. dommen inntatt i Rt. 1993 s. 616, der arbeidsgiver ble frifunnet for ansvar, 

men muligheten for erstatningsansvar i alle fall tilsynelatende ble innrømmet). Enkelte vil kanskje 

også nevne Rt. 2012 s. 146, som riktignok ikke gjaldt mobbing av "kollega", men mobbing i 

grunnskolen. Rt. 1997 s. 786 er tilgjengelig for studentene på eksamen gjennom JSUs domssamling.  

Kandidatene bør her først og fremst fokusere på påregnelighetsvurderingen, og Høyesteretts 

uttalelser om at mobbing er "intimt" knyttet sammen med arbeidssituasjonen. Dette bør settes inn i 

kontekst ved at prevensjonshensynet og arbeidsgivers mulighet til å føre kontroll løftes frem. 

Samtidig bør kandidatene få frem at det gjelder en tålegrense – Høyesterett sier selv at "meget av 

det som foregår av mobbing på arbeidsplasser ikke kan medføre erstatningsansvar, selv om 

handlingene kan være utiltalende og kritikkverdige." 

Oppgaven omfatter mange problemstillinger, av tildels ulik art. Kandidatene har bare to timer til 

rådighet, og det er sannsynlig at det vil komme ujevne besvarelser og at enkelte kanskje vil få tidsnød. 

Den knappe tiden må gjenspeiles i de kravene som kan stilles. Mer og mindre tilfeldig referat av 

dommer og kasuistikk kan imidlertid ikke gi særlig uttelling. For beste karakter må det kreves 

selvstendige resonnementer, særlig ut fra formål/reelle hensyn, og at felles trekk ved typetilfellene 

som er angitt løftes frem, særlig mht. underliggende hensyn og kriteriet nærhet til arbeidet.  

 

3. desember 2014, Erling Hjelmeng 


