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Veiledningsplikt

Frarådingsplikt

Omsorgsplikt



Veiledningsplikten



• Tilleggsarbeid

• Henvise til annet verksted

• Oppfølging etter reparasjon



Tips: 

• Sørg for dokumentasjon på at 
dere har veiledet



Frarådingsplikten



• Misforhold mellom 
reparasjonskostnaden 
og bilens verdi i 
reparert tilstand

• Reparasjon ikke vil være 
til nytte for kunden

• Reparasjon vil kunne bli 
mer omfattende 
og/eller dyrere enn 
ventet



Manglende fraråding

• Kunden har ingen eller begrenset 
betalingsplikt 



Tips: 

• Stans arbeidet dersom dere ikke 
får tak i kunden

• Dokumentasjon på at arbeidet 
skjer på kundens oppfordring



Omsorgsplikten



• «Omsorgsvikt» 
medfører 
erstatningsansvar



• Ansvar fra innlevering

• Ansvar inntil bilen blir hentet



Tips: 

• Begrense tidsrommet dere har 
ansvar

– gjennomtenkte 
innleveringsrutiner

– ansvarsfraskrivelse

• Plasser bilen forsvarlig

• Sjekk forsikringen
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Mangelfulle arbeidsprestasjoner



«Vi har en ansatt som ikke presterer godt 
nok i jobben sin. 

Dette har pågått i lengre tid. 

Kan vi si opp vedkommende?»



Hva er målestokken for arbeidstakers prestasjon?

• Synlig forventning: 

– Utg.pkt: 

– Arbeidsavtalen, stillingsinstruks mv. 

• Normalprestasjon - Rimelige krav

• Personlige og faglige kvalifikasjoner



Oppfølgning av arbeidstaker

• Ta opp avvik underveis. 

• Avholde møte – skriftlig referat og 
oppfølgingsplan

• La arbeidstaker får muligheten til å 
forbedre seg

• Nytt møte iht. oppfølgingsplan



Oppfølgning av arbeidstaker forts.

• Hvis ingen forbedring på sikt –
innkalle til drøftelsesmøte

• Evt. oppsigelse

• Se veiledning/skjemaer/maler på 
www.arbinn.no

http://www.arbinn.no/


Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold» – Aml § 15-7

• Krav om saklighet 

• Arbeidsgivers bevisbyrde

– Saklig grunn

– Riktig prosess i forkant

– Arbeidsgivers bevisbyrde, dvs. 
dokumentasjonsplikt



Husk å dokumentere:

- Gode prosesser for oppfølgning av arbeidstaker har funnet sted,

- Arbeidstaker har fått konkrete tilbakemeldinger, 

- Han eller hun har fått gjentatte anledninger til å forbedre seg

Og når innkalling til drøftelsesmøte og til slutt oppsigelse ble utfallet, så kommer dette 
etter en saklig vurdering og en saklig og god prosess
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