§ 14 A-4. Kundeklausuler
Kommentarer til første ledd
Første ledd definerer hva som anses som en kundeklausul. En
kundeklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
om å begrense arbeidstakers adgang til å kontakte
arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.
Det er bare arbeidstakers adgang til å kontakte kunden som kan
begrenses med en kundeklausul. En arbeidstaker vil derfor ikke
være forpliktet til å avvise en kunde som selv tar kontakt med
arbeidstakeren. Uttrykket «kontakte» er i denne sammenheng
ment å dekke både direkte og indirekte kontakt med kunden.
Formålet med kontakten må være å rekruttere kunder til ny
arbeidsgiver eller virksomhet.

Kommentarer til andre ledd
Etter andre ledd gjelder det et krav om tilknytning mellom
arbeidstakeren og kundene som omfattes av kundeklausulen. Det
er bare kunder arbeidstakeren har hatt kontakt med eller
ansvar for det siste året før det gis redegjørelse etter
tredje ledd som kan omfattes av kundeklausulen.
Forslaget omfatter to former for tilknytning. For det første
omfattes tilfeller hvor arbeidstakeren har hatt direkte
kontakt med kunden. Dette kan for eksempel dekke tilfeller
hvor det har vært forhandlinger og drøftelser i forbindelse
med kontraktsinngåelser som arbeidstakeren har deltatt i.
Videre vil tilfeller hvor arbeidstakeren driver med kundepleie
og oppfølgning av kunden i et eksisterende avtaleforhold
omfattes, med mindre denne kontakten er av rent sporadisk
karakter.

For det andre omfattes tilfeller hvor arbeidstakeren har hatt
et mer overordnet ansvar for kunden. Alternativet skal fange
opp overordnede ansatte som har myndighet til å binde
arbeidsgiver, for eksempel i forbindelse med inngåelse og
reforhandlinger av kontrakter som gjelder kundeforholdet, men
som ikke nødvendigvis har hatt direkte kontakt med kunden.
Det er videre et krav om at klausulen gjelder kunder
arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for i løpet av
det siste året før det er gitt redegjørelse etter tredje ledd.
Det må foretas en konkret vurdering av om arbeidstakeren har
tilstrekkelig tilknytning til den enkelte kunden. Virkningen
av at en kunde ikke oppfyller tilknytningskravet er at
klausulen ikke kan omfatte denne kunden.
Andre ledd andre punktum fastsetter at en kundeklausul ikke
kan gjøres gjeldende lengre enn ett år regnet fra
arbeidsforholdets opphør. Arbeidsforholdets opphør vil normalt
være ved utløpet av oppsigelsesfristen i det aktuelle
arbeidsforholdet. Se merknader til den tilsvarende
bestemmelsen for varigheten av konkurranseklausuler i § 14 A-1
andre ledd.
Etter andre ledd tredje punktum skal § 14 A-1 tredje til
sjette ledd gjelde tilsvarende for avtaler om kundeklausuler.
Det vil si at det også for kundeklausuler gjelder krav om
skriftlighet, regler om i hvilken grad kundeklausulen kan
gjøres gjeldende ved oppsigelse av arbeidsforholdet, regler om
at arbeidsgiver på ethvert tidspunkt i arbeidsforholdet kan si
opp kundeklausulen og om at kundeklausulen faller bort hvis
det ikke gis redegjørelse etter tredje ledd. Det vises til
merknadene til § 14 A-1 tredje til sjette ledd.

Kommentarer til tredje ledd
Tredje ledd første punktum fastsetter at arbeidstaker ved
forespørsel har krav på en redegjørelse fra arbeidsgiver for

om og i hvilken grad en kundeklausul vil gjøres gjeldende.
Redegjørelsen skal gis skriftlig, innen fire uker fra
arbeidsgiver mottar skriftlig krav om redegjørelse fra
arbeidstaker.
Det skal for det første fremgå av redegjørelsen om
arbeidsgiver vil gjøre klausulen gjeldende. I dette ligger det
implisitt at arbeidsgiver på redegjørelsestidspunktet også kan
velge å unnlate å gjøre klausulen gjeldende, jf. også § 14 A-1
femte ledd om arbeidsgivers adgang til å si opp en
konkurranseklausul,
som
gjelder
tilsvarende
for
kundeklausuler. Hvis arbeidsgiver ønsker å gjøre klausulen
gjeldende, skal redegjørelsen også inneholde opplysninger om
hvilken periode klausulen gjøres gjeldende for.
Det følger av tredje ledd andre punktum at redegjørelsen skal
inneholde en angivelse av hvilke kunder som omfattes av
klausulen. Det er ikke tilstrekkelig med en generell
henvisning om at den gjelder enhver kunde som arbeidstaker har
hatt kontakt med eller ansvaret for. Det må kreves at de
aktuelle kundene identifiseres på en slik måte at det klart
fremgår hvilke kunder som er omfattet av klausulen. Det følger
av bestemmelsens andre ledd at arbeidsgiver må gjennomføre en
konkret vurdering av om tilknytningskravet er oppfylt for den
enkelte kunden.
Etter tredje ledd tredje punktum skal § 14 A-2 andre til
fjerde ledd (redegjørelse ved konkurranseklausuler) gjelde
tilsvarende. Det vises til merknadene til disse bestemmelsene
over.

