
«Fireårsregelen» 
 

AML § 14-9 (5) andre og tredje punktum: 
Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd 
bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til 
anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for 
arbeidstakers fravær. 

 

Informasjon fra KS: 
 Ansettelsesforholdet skal som utgangspunkt være uavbrutt –være sammenhengende 

o Mindre avbrudd må tolereres 
o Det totale arbeidsforholdet som vurderes 
o Avbruddet må være reelt og ikke begrunnet i at arbeidsgiver vil unngå fast ansettelse 
o Krav til lengden på avbrudd. KS anbefaler minst 3 ukers avbrudd  

(Avbrudd: tid mellom to midlertidige tilsettingsforhold) 
Fradrag i ansettelsestiden: 

 Fravær mellom ansettelsesforhold som ikke anses som avbrudd –Skal som utgangspunkt trekkes 
fra 

 Fravær i ansettelsesforholdet –Skal fra 1.7.2010 ikke trekkes fra, heller ikke permisjon (eks. for å 
jobbe annet sted) 

 

Rutiner i Arendal kommune ifht krav etter «fireårsregelen»: 
 

 Den enkelte ansatte (event. med bistand fra sin organisasjon) må skriftlig fremme krav om fast 
ansettelse (%). Kravet sendes nærmeste leder. 

 Nærmeste leder med personalansvar gjennomgår kravet, lager oversikt over type 
Stillinger/vakter det gjelder og sin kommentar/anbefaling. 

 Nærmeste leder med personalansvar sender kravet, med oversikt over arbeidsforhold i perioden 
og sine kommentarer til Personal: AK.Personal@arendal.kommune.no  

 Personal innkaller hovedtillitsvalgte, nærmeste leder med personalansvar og andre aktuelle til 
møte fortløpende. 

o Innhold i fast stilling: Se på siste arbeidsforhold, men samtidig hva som er arbeidsgivers 
behov. 

o Stillingsprosent: Gjennomsnittsberegning for hele perioden, 4 år. 

 Tilbud sendes den ansatte. 
o Takker den ansatte nei til en stilling, betyr dette at de frasier seg kravet og må man starte 

«opptjening» på nytt. Kan ikke kreve å få deler av en stilling (eks. kun dagvakter, men si 
nei til helg) 

o Hvis den ansatte får tilbud om to stillinger for å oppfylle kravet, kan den ansatte velge å 
si ja til en av stillingene og nei til den andre (eks. 20% som utvidelse av eksisterende fast 
stilling, 10% i vikarpool), mister i så fall retten til den % det takkes nei til. 

 Kravene primært løses i egen enhet, men sammenlignbare stillinger/arbeidssteder er også 
aktuelt. Dette betyr at det må jobbes med dette felles innen de ulike sektorer. 

 
 
Det er utarbeidet et eget skjema for å fremsette krav etter «fireårsregelen». 

http://www.ks.no/Portaler/KS-Advokatene/Fagartikler/Rett-til-stilling-for-deltidsansatte-tilsvarende-faktisk-arbeidstid/
mailto:AK.Personal@arendal.kommune.no

