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HR-2000- 46-B - Rt-2000- 1602 (398-2000)
INSTANS:
Høyesterett - Dom.
DATO:
2000-10-24
DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-46-B - Rt-2000-1602 (398-2000)
STIKKORD:
Arbeidsrett. Arbeidsgivers styringsrett.
SAMMENDRAG:
To utdannede skipsmaskinister ble ansatt som maskinister på Stavanger
kommunes brannbåt med lønn og grad som brannmestre. Tidligere hadde
de i en tid vært ansatt som brannkonstabler i kommunen. Saken gjaldt
spørsmålet om kommunen med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett kunne
treffe vedtak om at mannskapet på brannbåten skulle integreres i
kommunens hovedbrannstyrke. Vedtaket var berettiget. Uttalelser om
omfanget av styringsretten. Retten til å organisere, lede, kontrollere og
fordele arbeidet må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er
inngått.
SAKSGANG:
Stavanger Nr. 97-01367 - Gulating lagmannsrett LG-1998-1573 Høyesterett HR-2000-46-B, nr. 346/1999.
PARTER:
Stavanger kommune (Advokat Per Kristian Knutsen - til prøve) mot 1. Tor
Hjelm og 2. John Willy Løkke (Advokat Håkon Helle).
FORFATTER:
Skoghøy, Tjomsland, Oftedal Broch, Frisak, Dolva.
Dommer SkoghØy: John Willy Løkke og Tor Hjelm er ansatt som maskinister på Stavanger
kommunes brannbåt B/S Nøkk. Båten inngår i brannvesenets utrykningsstyrke og er ment å skulle
brukes til å slukke brann i havneområdet i Stavanger og sentral trebebyggelse rundt havnen.
Side 1603

Spørsmålet i saken er om kommunen med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett kan treffe vedtak om
at mannskapet på brannbåten skal integreres i kommunens hovedbrannstyrke.
B/S Nøkk, som ble bygd i 1939 og ombygd i 1972/73, eies av Stavanger kommune og
disponeres og drives av Stavanger brannvesen. Båten er på 106 brutto tonn. Skroget er 29 meter
langt, 5,6 meter bredt og stikker 3,3 meter dypt. Båten har to fremdriftsmotorer, som er på 160 HK
hver, to pumpemotorer, hver på 240 HK, to hjelpemotorer, som hver er på 14 HK, og to
brannpumper. Hver av brannpumpene leverer 7.000 liter vann pr. minutt. Maskinistene har ansvar
både for fremdrifts- og pumpemaskineri.
Løkke, som er født i 1948, er utdannet som 1. maskinist. Etter at han fra 1978 hadde vært ansatt
som brannkonstabel ved Stavanger brannvesen, søkte han i 1982 - på grunnlag av utlysning - stilling
som maskinist på B/S Nøkk. I brev av 15. juli 1982 fra Stavanger brannvesen fikk han meddelelse
om at han hadde fått stillingen. Brevet har dette innhold:
« Ansettelse som maskinist på « Nøkk »
En har herved gleden av å meddele at Tilsettingsutvalget i mØte 21.6.1982 har tilsatt
Dem som maskinist på « NØkk ».
Idet en gratulerer med tilsettingen, vil en uttrykke håpet om et fortsatt godt
samarbeid. »
Det ble deretter inngått hyrekontrakt og foretatt påmønstring i samsvar med mønstringsloven. I
hyrekontrakten, som er skrevet på fastsatt kontraktsformular, er det angitt at Løkke ble ansatt som
maskinist på B/S Nøkk. Ved ansettelsen som maskinist fikk Løkke grad og lønn som brannmester. I
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dag er Løkke maskinsjef på brannbåten.
Hjelm, som er født i 1946, er utdannet som maskinist. Han ble ansatt som brannkonstabel i
Stavanger i 1982. 11987 søkte han - etter utlysning - stilling som maskinist på B/S Nøkk. I brev av
19. august 1987 fra Stavanger brannvesen fikk han meddelelse om at han var ansatt. Brevet lyder
slik:
« TILSETTING I NY STILLING
Herved meddeles at Stavanger brannstyre i møte 18. d.m. har tilsatt Dem i stilling
som maskinist.
Tilsettingen gjøres gjeldende fra 1.11. d.å.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid. »
På samme måte som for Løkke ble det ved ansettelsen av Hjelm inngått hyrekontrakt - hvor det
ble angitt at han ble ansatt som maskinist på B/S Nøkk - og foretatt påmønstring. Også Hjelm fikk
grad og lønn som brannmester.
Det samlede mannskap om bord på B/S Nøkk består av fire båtførere og fire maskinister som
tjenestegjør i en vaktordning som rullerer over perioder på fire uker. Mannskapet har vært rekruttert
på grunnlag av de spesielle krav sjøfartslovgivningen stiller til mannskap på denne type fartøy. På
hver vakt er det en båtfører og en maskinist om bord. I de uker mannskapet ikke har aktiv tjeneste
(dagtjeneste), inngår de i en beredskapsvakt.
Side 1604
Opprinnelig var mannskapet på brannbåten ikke brannmenn, men de siste 20-30 år har de som er
blitt ansatt på båten - i tillegg til utdannelse og praksis som sjømenn - hatt bakgrunn som

brannkonstabler.
Når båten tas fra kai, suppleres mannskapet med en dekksmann fra hovedbrannstasjonen. Det er
et utvalg av brannkonstabler på hovedbrannstasjonen som tjenestegjør som dekksmenn.
Siden 1984 har B/S Nøkk hatt fast kaiplass ved Jorenholmen i Stavanger. I tillegg til fartøyet
disponerer båtmannskapene oppholdsrom på land. Frem til sommeren 1997 hadde hele mannskapet
hovedarbeidssted på Jorenholmen og oppholdt seg der både de uker de hadde dagtjeneste, og de uker
de hadde beredskapsvakt. Dersom det har vært behov for det, har de imidlertid også utført enkelte
oppgaver som ikke har hatt med driften av brannbåten å gjøre. Blant annet har de hatt oppgaver i
tilknytning til oljevernberedskap og utrykning ved trygghetsalarmer og kommunale
innbruddsalarmer. Etter tilkalling fra ansvarshavende på hovedbrannstasjonen har de også i noen
utstrekning deltatt ved brannutrykninger på land.
I juni 1996 vedtok Stavanger bystyre en handlingsplan for brannvesenet for 1997-2000. For
årene 1997 og 1998 forutsatte planen blant annet innsparinger på henholdsvis 0,6 og 1,0 millioner
kroner på driften av B/S Nøkk.
Allerede før denne planen var vedtatt, hadde brannsjefen tatt opp spørsmålet om å integrere
mannskapet på B/S Nøkk i hovedbrannstyrken. Etter at planen var vedtatt, fortsatte brannsjefen dette
arbeidet. Det ble i den anledning holdt en rekke møter mellom kommunen, de tillitsvalgte og andre
ansatte. Arbeidet munnet ut i et vedtak av brannsjefen 2. juni 1997 om at mannskapet på Nøkk fra
samme dato skulle flytte til hovedbrannstasjonen og integreres i hovedbrannstyrken. Dette vedtaket
bygger på en plan for hvordan integreringen skulle gjennomføres, som var sendt ut tidligere samme
år. I denne planen heter det blant annet:
« Målet for forslaget er å ivareta en integrering av brannbåtens mannskaper på
hovedbrannstasjonen og samtidig opprettholde en akseptabel beredskap for utrykninger
på land og i havnedistriktet.
Så lenge brannbåten Nøkk er knyttet til 1. utrykningen må mannskapene gis mulighet
til å ivareta lovpålagte øvelser og vedlikehold for å opprettholde nødvendige sertifikater.
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Brannsjefen forutsetter at alle ansatte på brannbåten flytter opp til
hovedbrannstasjonen ...
De ansatte på Nøkk beholder lønn, grad og distinksjoner og gis mulighet til å gå på
kurs etter ansiennitet i henhold til vedtatt opplæringsplan....
Nåværende fasiliteter på Jorenholmen beholdes inntil videre....
For at de ansatte på brannbåten skal kunne ivareta lovpålagte oppgaver for å
opprettholde nødvendige sertifikater for Nøkk, settes opp en plan for øvelser og
vedlikehold på dagvaktene....
De ansatte på Nøkk vil ved den nye ordningen få en endring i sine funksjoner i
utrykningsstyrken og gis ved bemanning på hovedbrannstasjonen de samme betingelser
som underbrannmester vedrørende pålagte tjenester på hovedbrannstasjonen.
Nøkk's mannskaper rullerer på vognene etter kvalifikasjoner.
Side 1605
Seksjonsleder-beredskap setter opp individuelle opplæringsprogram for den enkelte
basert på gjennomført kartlegging.

Brannsjefen forutsetter at ordningen iverksettes snarest mulig før
sommerferieavviklingen og at ordningen evalueres pr. 31. september 1997. »
Brannsjefens vedtak av 2. juni 1997 lyder slik:
« Integrering av NØkk's mannskaper på hovedbrannstasjonen
Viser til sak vedrørende integrering av Nøkk's mannskaper på hovedbrannstasjonen.
Arbeidsgiver har her Ønsket å benytte sin styringsrett for å få gjennomført en
omorganisering av bemanningen i utrykningsstyrken. Stavanger Maskinistforening er her
prinsipielt uenig i at kommunen har anledning til å pålegge maskinistene
arbeidsoppgaver utenom de maritime.
Brannsjefen har tatt denne uenighet til etterretning og vil avvente en juridisk
avklaring før pålegg om full integrering gjennomføres. Arbeidsgiver har imidlertid
styringsrett med hensyn til hvor de ansatte skal oppholde seg når båten er sikkert fortøyd
til kai. Dette er fastsatt i brev fra Sjøfartsdirektoratet datert 27.10.1993.
Brannsjefen ønsker å gjennomføre en flytting av mannskapene opp til
hovedbrannstasjonen og har fastsatt flyttedato til 02.06.1997. Flyttingen av NØkk's
mannskaper gjelder også for de av mannskapene som er berørt av uenigheten vedrørende
integrering.
Vedlagt følger kopi av sak vedrørende integrering for de av mannskapene som deltar
i denne. Maskinistene bes tilpasse sin arbeidstid med hensyn til planlagt vedlikehold for
maskinen slik at beredskapen opprettholdes. Brannsjefen har tatt sak vedrørende
program for planlagt vedlikehold opp med konstituert maskinsjef John W. Løkke.
Det vises for øvrig til møte med T. Hjelm og T. H. Tendenes 29.05.1997. Det ble her
gitt melding om at de som er berørt av uenigheten ikke vil flytte opp til hovedstasjonen.
Dette vil av brannsjefen bli sett på som ordrenekt.
Brannsjefen erkjenner at det er uenighet vedrørende integrering, men ønsker likevel
å bruke styringsretten med hensyn til hvor mannskapene skal oppholde seg når båten er
sikkert fortøyet til kai. »
Av det totale mannskapet på B/S Nøkk på åtte, aksepterte fire integreringen, mens de fire øvrige
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motsatte seg denne. De fire som motsatte seg integreringen, var daværende båtfører Tor H.
Tendenes, daværende maskinsjef Alf M. Svela og maskinistene John Willy Løkke og Tor Hjelm.
Etter at det hadde vært avholdt forhandlingsmøte mellom partene, sendte kommunaldirektøren i
Stavanger 14. november 1997 følgende brev til de fire som motsatte seg integrering:
« Integrering av Nøkks mannskaper på hovedbrannstasjonen
KommunaldirektØren viser til vedlagte protokoll fra møte mellom
Maskinistforbundet, Kommunenes Sentralforbund (KS) og Stavanger kommune i Oslo
27. oktober 1997.
Det ble ikke oppnådd enighet på møtet, men Stavanger kommune har fått støtte av
KS i sitt syn på arbeidsgivers styringsrett og hevder:
« Etter vår oppfatning må det ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett å
Side 1606

pålegge mannskapet fast frammøtested ved hovedbrannstasjonen og utføre tjeneste som
ikke har direkte tilknytning til arbeidet på båten. Forutsetningen er at de det gjelder
utfører aktuelle arbeidsoppgaver ved Nøkk, og at annet arbeid ved brannvesenet er det
som ligger nærmest opprinnelig arbeid ved Nøkk. Diverse uttalelser fra
kommuneadvokaten, som Maskinistforbundet er gjort kjent med, og uttalelse fra
Sjøfartsdirektoratet av 27. 10.93, som Maskinistforbundet også er gjort kjent med, støtter
opp om dette synet. »
KS anser ikke denne tvist å være en tarifftvist.
På bakgrunn av dette ønsker Stavanger kommune nå å sluttføre prosessen med
integrering av NØkks mannskaper på hovedbrannstasjonen. Kommunen vil derfor bruke
sin styringsrett til å pålegge mannskapet fast frammøtested ved hovedbrannstasjonen og å
utføre tjeneste som ikke har direkte tilknytning til arbeidet på båten.
Kommunaldirektøren ønsker at integreringen skal gjennomføres snarest mulig og
senest innen 01.12.97. Rutinemessig kontroll og planlagt vedlikehold for maskineriet skal
gjennomføres på alle dagvakter. Det skal utarbeides egen plan for kontroll og vedlikehold
for maskineriet på båten slik at sertifikater og beredskap ivaretas. For den enkelte vil det
bli utarbeidet eget opplæringsprogram for integrering i utrykningsstyrken, på samme
måte som for de av mannskapene som allerede er integrert.
Kommunaldirektøren forutsetter at du etterkommer ovennevnte pålegg selv om du er
uenig i integreringen. En videre unnlatelse av å etterkomme kommunaldirektørens
forordning vil bli behandlet som en personlig disiplinærsak i henhold til kommunens
personalreglement. »
Ved stevning 12. desember 1997 til Stavanger byrett reiste Tendenes, Svela, Løkke og Hjelm
søksmål mot Stavanger kommune med påstand om at kommunen var uberettiget til å pålegge dem
arbeidssted og arbeidsoppgaver som ikke knytter seg til deres stillinger som mannskap på B/S Nøkk.
Kommunen tok til motmæle og nedla påstand om frifinnelse, men aksepterte å utsette iverksettelsen
av pålegget om integrering.
Ved dom av Stavanger byrett 29. april 1998 fikk kommunen medhold. Dommen har denne
domsslutning:
« 1. Stavanger kommune er berettiget til å fastsette oppmøtested på hovedbrannstasjonen
for Alf M Svela, Tor H Tendenes, Tor Hjelm og John W Løkke.
2. Stavanger kommune er berettiget til å integrere Alf M Svela, Tor H Tendenes, Tor
Hjelm og John W Løkke i den ordinære utrykningsstyrken.
3. Alf M Svela, Tor H Tendenes, Tor Hjelm og John W Løkke betaler in solidum
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saksomkostningene til Stavanger kommune med kr 42.200,- kronerførtitotusentohundre - innen 14 - fjorten - dager fra dommens forkynnelse. »
Tendenes, Svela, Løkke og Hjelm påanket byrettens dom til Gulating lagmannsrett.
Under behandlingen for lagmannsretten sluttet Tendenes og Svela i sine stillinger, og i forhold
til dem ble ankesaken hevet. I forholdet mellom kommunen og Løkke og Hjelm avsa lagmannsretten
13. august 1999 dom med slik domsslutning:
Side 1607
1. Byrettens dom, domsslutningen pkt 1, stadfestes så langt den gjelder John W Løkke og Tor
Hjelm.

2. Stavanger kommune er uberettiget til å integrere John W Løkke og Tor Hjelm i
hovedbrannstyrken.
3. Hver av partene bærer sine egne saksomkostninger for lagmannsretten.
4. Hver av partene bærer sine egne saksomkostninger for byretten. »
Om saksforholdet for øvrig og partenes anførsler for de underordnede instanser viser jeg til
byrettens og lagmannsrettens avgjørelser.
Stavanger kommune har påanket lagmannsrettens dom for så vidt gjelder domsslutningen punkt
2, 3 og 4, til Høyesterett på grunn av feil ved bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Løkke og
Hjelm erklærte aksessorisk motanke for så vidt gjelder domsslutningen punkt 1, og påstod på dette
punkt lagmannsrettens dom opphevet, da spørsmålet om oppmøtested etter deres oppfatning aldri
hadde vært noen selvstendig søksmålsgjenstand i saken. Ved Høyesteretts kjæremålsutvalgs
kjennelse 9. februar 2000 ble hovedanken henvist til Høyesterett, mens den aksessoriske motanken
ble nektet fremmet etter tvistemålsloven § 373 tredje ledd nr. 1 og nr. 4.
Det er for Høyesterett avgitt skriftlige forklaringer fra Løkke, Hjelm og fire vitner. Ett av
vitnene er nytt for Høyesterett. Saken står i det vesentlige i samme stilling for Høyesterett som for de
tidligere instanser.
Den ankende part - Stavanger kommune - har i korte trekk anført:
Vedtaket om at mannskapet på B/S Nøkk skal integreres i kommunens hovedbrannstyrke, er
hjemlet i kommunens styringsrett som arbeidsgiver. Styringsretten er en grunnorm i arbeidsretten og
er et utslag av arbeidsgivers alminnelige instruksjons- og organisasjonsmyndighet. I lagmannsrettens
dom sies det at styringsretten er « begrenset til det partene har avtalt », og at den bare har selvstendig
betydning dersom det ikke foreligger avtale. Dette er ikke riktig. Styringsretten er en konsekvens av
arbeidsavtalen og det lydighets- og underordningsforhold til arbeidsgiveren som arbeidsavtalen
etablerer. Etter arbeidsmiljøloven § 46 står arbeidstakeren til disposisjon for arbeidsgiveren. Ved
avgjørelsen av hvilke arbeidsoppgaver en arbeidstaker kan pålegges, er ikke stillingsbetegnelsen
avgjørende. Arbeidsavtalen må tolkes og utfylles på bakgrunn av partenes forutsetninger,
arbeidsgivers organisasjons- og instruksjonsmyndighet og den utvikling som har funnet sted. Såfremt
det ikke går ut over hovedarbeidet, og arbeidstakeren totalt sett ikke får en urimelig tung
arbeidsbyrde, må en arbeidstaker kunne pålegges tilleggsoppgaver. En arbeidstaker må også være
forberedt på at innholdet av arbeidsoppgavene vil endre seg over tid, for eksempel på grunn av
teknisk utvikling, endringer i markedsforholdene, behov for rasjonaliseringer, nye offentligrettslige
krav m.v. Så lenge stillingens grunnpreg ikke blir endret, må arbeidstakere finne seg i å bli pålagt
nye arbeidsoppgaver.
Selv om mannskapet på B/S Nøkk blir integrert i hovedbrannstyrken, vil mannskapets
arbeidsoppgaver de uker de har dagvakt, i hovedsak være knyttet til brannbåten. Etter brannloven har
kommunen plikt til å ha et brannvesen, og dette må organiseres på best mulig måte.
Side 1608
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Den viktigste følge av at mannskapet på B/S Nøkk blir integrert i hovedbrannstyrken, er at
beredskapsvaktene blir bedre utnyttet, og at mannskapet på brannbåten ved brannutrykninger på land
må delta på linje med de øvrige brannkonstablene.
Omleggingen har sin bakgrunn blant annet i at B/S Nøkk svært sjelden rykker ut ved brann.
Siste utrykning med båten var i 1997.
Ankemotpartenes hovedarbeid vil fortsatt være som maskinister på brannbåten, og de
tilleggsoppgaver som de vil få som følge av integreringen, vil ikke gå ut over hovedarbeidet. Som
tidligere brannkonstabler er de kvalifiserte for de nye oppgavene, og omleggingen vil heller ikke føre
til at de samlet sett får noen urimelig tung arbeidsbyrde. De får samme arbeidstid som tidligere, og
de beholder tittel, grad og lønn. Etter kommunens syn vil integreringen i hovedbrannstyrken ikke
medføre at stillingenes grunnpreg blir endret.
Stavanger kommune har nedlagt slik påstand:
« 1. Stavanger byretts dom, domsslutningens pkt. 2, stadfestes, hva angår Tor Hjelm og
John W. Løkke.
2. Tor Hjelm og John W. Løkke dømmes in solidum til å betale sakens omkostninger for
byretten, lagmannsretten og Høyesterett til Stavanger kommune v/ ordføreren med
tillegg av 12% morarente fra oppfyllelsestidspunktet til betaling skjer. »
Ankemotpartene - John Willy Løkke og Tor Hjelm - har i korte trekk anført:
Arbeidsgiveren kan ikke med hjemmel i styringsretten påvirke innholdet av arbeidsavtalene.
Historisk har arbeidsgivers styringsrett utviklet seg fra tariffretten. Siden 1919 har tariffavtalene ikke
inneholdt bestemmelser om styringsretten, men tariffavtalene forutsetter at arbeidsgiveren har
styringsrett.
Omfanget av arbeidsgivers styringsrett må fastsettes på grunnlag av arbeidsavtalene. Disse
danner en ramme for styringsretten. Styringsretten kan bare utøves innenfor den ramme som følger
av arbeidsavtalene.
Løkke og Hjelm er ansatt som maskinister på B/S Løkke. Dette fremgår både av ansettelsesbrev,
hyrekontrakter og mønstringsdokumenter.
For skipsbefal defineres omfanget av arbeidsplikten ganske langt av offentligrettslige regler. Av
disse kan det være særlig grunn til å nevne reglene om vakthold på skip.
Ved vurderingen av hvilke arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen, har det i rettspraksis
vært lagt stor vekt på sedvaner. Ankemotpartene har i denne forbindelse blant annet vist til Rt-1927296 , Rt-1936-220, Rt-1964-1345 , ND-1965-1 , ARD-1961-69 og RG-1994-492. Stavanger har
hatt brannbåt siden 1880, og ved avgjørelsen av hvilke oppgaver mannskap på brannbåten kan
pålegges, må den praksis som er etablert, veie tungt.
Før vedtaket om integrering ble fattet, hadde mannskapet om bord på BIS Nøkk sitt arbeid på
eller i umiddelbar nærhet av båten. Dette var ikke bare tilfellet ved dagvakter, men også under
beredskapsvakter. Etter ankemotpartenes syn er dette nødvendig for at det skal kunne utføres
Side 1609

et tilfredsstillende tilsyn med maskineriet. Beredskapstjenesten er ikke passiv, men kombinert med å
gå tilsynsrunder og rette opp feil som måtte bli oppdaget.
Etter ankemotpartenes oppfatning må det tas hensyn til at B/S Nøkk er en helt nødvendig del av
Stavangers brannberedskap, og at båten er uunnværlig for å beskytte byens gamle trebebyggelse
rundt havnen. Beredskapen må derfor være særdeles høy.
Dersom mannskapet på B/S Nøkk skal integreres i hovedbrannstyrken, vil mannskapets
tilknytning til brannbåten bli vesentlig redusert. Dette gjelder særlig under beredskapsvaktene. For
mannskapet på brannbåten utgjør beredskapstjenesten en vesentlig del av arbeidet. Etter

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmr ens?0/lex/avg/hrsiv/rt2000-1602-00046b.html

23.09.2009

HR-2000-46- B - Rt-2000-1602 (398-2000) <noscript >NCIT: 37:1 1</noscript>

Side 7 av 8

ankemotpartenes syn vil de kunne få problemer med å opprettholde sine sertifikater som
skipsmaskinister.
John Willy Løkke og Tor Hjelm har nedlagt slik påstand:
« 1. Lagmannsrettens dom - slutningens pkt. 2 - stadfestes.
2. Stavanger kommune ved ordføreren betaler sakens kostnader til John Willy Løkke og
Tor Hjelm for alle retter. »
Mitt syn på saken:
Jeg er - under noen tvil - kommet til at anken må tas til følge.
Spørsmålet om Stavanger kommune med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett kan integrere
mannskapet på B/S Nøkk i kommunens hovedbrannstyrke, må avgjøres på grunnlag av en tolking og
utfylling av mannskapets arbeidsavtaler. Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å
organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det
arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet
legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i
det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.
Både Løkke og Hjelm er ansatt som maskinister på B/S Nøkk. Ved avgjørelsen av hvilke
arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen som maskinist på en båt av denne typen, vil sedvaner om
hvilke arbeidsoppgaver en maskinist vanligvis har, gi liten veiledning. Båten er en brannbåt som
inngår i Stavanger kommunes utrykningsstyrke, og har som hovedoppgave å skulle slukke brann i
havneområdet i Stavanger og sentral trebebyggelse rundt havnen. Som maskinister på B/S Nøkk har
Løkke og Hjelm grad av brannmestere.
De som har vært ansatt som mannskap på B/S Nøkk, har tradisjonelt hatt sitt arbeidssted på eller
i nær tilknytning til båten. Dersom det har vært behov for det, har de imidlertid - som jeg tidligere
har gjort rede for - også utført oppgaver som ikke har vært knyttet til driften av båten. Dette gjelder
blant annet oppgaver i tilknytning til oljevernberedskap og uttykning ved trygghetsalarmer og
kommunale innbruddsalarmer. Etter tilkalling fra ansvarshavende på hovedbrannstasjonen har de
også deltatt ved brannutrykninger på land, men etter det som er opplyst for Høyesterett, har dette
skjedd i forholdsvis liten utstrekning.
Etter at mannskapet på B/S Nøkk er integrert i hovedbrannstyrken, vil Løkke og Hjelm de ukene
de har dagvakt, fortsatt i hovedsak være knyttet til båten. De vil også beholde lønn og grad som
brannmestere.
Side 1610
Den viktigste endringen for Løkke og Hjelm er at de i de ukene de har beredskapsvakt, vil inngå

i den ordinære utrykningsstyrke med fast plass på brannvesenets utrykningskjøretøyer. Etter det som
er opplyst, har B/S Nøkk ikke hatt utrykning siden 1997, mens det de senere år har vært bortimot
3.000 utrykninger pr. år fra hovedbrannstasjonen. Dette medfører en ikke ubetydelig økning i
omfanget av tilleggsoppgavene. For at Løkke og Hjelm skal kunne tre inn i den ordinære
utrykningsstyrke med fast plass på brannvesenets utrykningskjøretøyer, må de også gjennomgå
opplæring. Det må videre legges vekt på at selv om de beholder graden som brannmestere, vil de
som mannskap på brannvesenets utrykningskjøretøyer ikke få oppgaver som tilsvarer denne graden.
Det fremgår av den plan som er utarbeidet for integreringen, at det er en forutsetning at arbeidet
blir lagt opp slik at mannskapet kan opprettholde nødvendige sertifikater. Men selv om man legger
dette til grunn, vil mannskapets tilknytning til B/S Nøkk - som følge av at båtmannskapet de ukene
de har beredskapsvakt, hovedsakelig vil oppholde seg på hovedbrannstasjonen - totalt sett bli
fjernere.
Som ledd i begrunnelsen for at mannskapet på B/S Nøkk ikke kan integreres i
hovedbrannstyrken, har Løkke og Hjelm blant annet påberopt forskrift 27. april 1999 nr. 537 om
vakthold på passasjer- og lasteskip vedlegg A del 4. Det er her blant annet fastsatt at maskinsjefen, i
samråd med skipsføreren, skal påse at maskinvaktordningene er tilstrekkelige til å opprettholde en
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sikker maskinvakt i havn, og at offiserer når de leder en maskinvakt, ikke skal utføre eller bli satt til
å utføre noen som helst oppgave eller plikt som vil kunne komme i konflikt med deres tilsynsplikt
når det gjelder skipets maskineri. Etter min mening kan mannskapet ikke påberope denne forskriften
som begrunnelse for å motsette seg integreringen. Forskriften er riktignok straffesanksjonert, og som
ankemotpartene har påberopt, retter straffetrusselen seg ikke bare mot rederiet, men også mot
maskinistene, se forskriften § 9. Det er imidlertid ikke grunnlag for å anta at det etter integreringen
ikke vil være mulig å overholde vaktholdsforskriften. Spørsmålet om forholdet til
sjøfartslovgivningen har av kommunen vært forelagt for Sjøfartsdirektoratet, som i brev av 27.
oktober 1993 blant annet har påpekt at det ikke finnes bestemmelser om hvor besetningen skal
oppholde seg når fartøyet ligger sikkert fortøyd ved kai, og at det heller ikke finnes noe bestemt
tidskrav for å sette fartøyet i sjødyktig stand. Jeg er enig i denne vurderingen.
Som det fremgår av det jeg har sagt, vil integreringen av maskinistene på B/S Nøkk i
kommunens hovedbrannstyrke, medføre ikke ubetydelige endringer i deres arbeidsoppgaver, selv om
hovedoppgaven fremdeles består i å være maskinister på B/S Nøkk. Jeg er likevel under noen tvil
kommet til at endringene ikke er større enn at ankemotpartene må akseptere disse. Ved vurderingen
har jeg lagt vesentlig vekt på at B/S Nøkk er en spesialbåt som inngår i kommunens brannberedskap,
og at mannskapets arbeidsoppgaver heller ikke tidligere har vært begrenset til oppgaver som knytter
seg til driften av båten.
Anken fra Stavanger kommune har etter dette ført frem. Avgjørelsen har imidlertid budt på tvil,
og saken har reist spørsmål av prinsipiell rekkevidde. På denne bakgrunn finner jeg at hver av
partene bør bære sine omkostninger for alle instanser, jf. tvistemålsloven § 180 annet ledd, jf. § 172
annet ledd.
Side 1611

Jeg stemmer for denne dom:
1. Byrettens dom - domsslutningen punkt 2 - stadfestes for så vidt gjelder John Willy Løkke og
Tor Hjelm.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.
Dommer Tjomsland: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
Dommer Oftedal Broch: Likeså.
Dommer Frisak: Likeså.
Dommer Dolva: Likeså.

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
dom:
1. Byrettens dom - domsslutningen punkt 2 - stadfestes for så vidt gjelder John Willy LØkke og Tor
Hjelm.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.
Sist oppdatert 4. september 2009
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