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Dette semesteret deltar jeg ikke selv i sensuren. Sensurfrist og pinse går ikke så godt i hop at jeg 

vil legge opp til en ordning med «nivåkontroll» denne gang. Den veiledningen som følger 

nedenfor, er forholdsvis enkel. Det har to hovedgrunner, som jeg også er inne på i avsnittene 

under oppgaveteksten. Det er en grei, men kortfattet og derfor litt spinkel dekning i deler av 

«pensumlitteraturen». Men temaet er dekket meget grundig i den samlede leselitteraturen på 

«pensumlisten», og det er dekket ganske grundig i undervisningen. Det er ikke vesentlige 

forskjeller i struktur mellom de to, men poengteringene i spesiallitteraturen og undervisningen 

er langt skarpere og tydeligere enn i oversiktsfremstillingene. Jeg kommer tilbake til dette 

nedenfor. Gitt at ikke alle studenter følger forelesningene/har anledning til å gjøre det, må 

tilnærminger og utførlighet som svarer til Fougner & co., samt «Det kollektive arbeidslivet», 

aksepteres som et tilstrekkelig minimum. Det gjelder både bachelor og master. Men en god 

karakter må fordre noe mer ut over det enkle, spesielt på masternivå. Her må kandidatene vise at 

de har lest og fått med seg ihvertfall det vesentlige av spesiallitteraturen. Karakterene B og A 

må forbeholdes de som kan vise selvstendighet og større dybde enn det rent enkle både i 

struktur og innhold. Gode kandidater bør vise evne til en mer gjennomarbeidet systematisk 

behandling med poengtering av felles trekk og forskjeller. Som ellers er overblikk og forståelse 

uansett viktigere enn dypdykk i detaljer uten sammenheng med fremstillingen forøvrig. 

Det vil nok være endel kandidater, kanskje spesielt på bachelornivå, som bruker plass på å 

«definere» hva en tariffavtale er, tariffavtalers rolle i samfunnet, og lignende. Dette bør det vises 

en viss overbærenhet med. Men det er ikke vellykket å gi seg inn på slikt, og det må trekke ned 

dersom denslags får en stor eller dominerende plass 

01.05.2013  S.E. 

 

Oppgaveteksten lyder: 

Tariffavtalers ufravikelighet  rettsgrunnlag og virkninger. 

Tematisk sett er dette en «klassiker», selv om formuleringen av oppgaveteksten har 

variert endel. Poenget med dette semesterets formulering er å peke tydelig på at det er to 

hoveddimensjoner som skal være med  både rettsgrunnlagene og de ulike 

rettsvirkningene knyttet til dem. 

Det er «pensumlitteratur» som dekker temaet. De enkleste er dels oversiktsfrem-

stillingen hos Fougner & co., Kollektiv arbeidsrett, kap. 10 (s. 228241). Den har med 

seg alle dimensjonene, men er ikke helt godt balansert. Relativt sett er diskusjonen av 

tariffavtaler med andre (utenforstående) en for stor del av fremstillingen. Det er også en 

kortfattet oversikt i kap. 4 i Det kollektive arbeidslivet (s. 126129). Det samme kan 

sies. Kapittelet er tilgjengelig separat via emnets semestersider, om man ikke har boken 

fra tidligere: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/v13/undervisningsmateriale/-pensum-

litteratur-til-nedlasting/ (nest nederst i listen over nedlastbar litteratur). 
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Men det er sentralt at «pensum»litteraturen også omfatter spesialfremstillinger om 

nettopp det temaet eksamensoppgaven skal handle om: 

Evju,Stein: "Konkurrerende tariffavtaler". Arbeidsrett 2010, s. 105141 (i manusform 

på semestersidene); og 

Evju,Stein: Ufravikelighet: En kollektivrettslig historiografi og begrepsanalyse 

(manuskript) 

Begge finnes via den samme lenken som ovenfor. Den første inngår i bachelorpensum, 

begge er en del av pensumstoffet for master. 

 

Utgangspunkter: 

Merk at den gamle (Kristen Andersen’ske) termen «ufravikelighetsprinsippet» ikke er i 

bruk i noe av den aktuelle litteraturen. Det er «ufravikelighetsnormer»  i flertall  som 

er aktuell terminologi. 

Grunnskillet går mellom avtaler mellom gjensidig tariffbundne medlemmer pdes. og 

pdas. tariffbundnes (parters og medlemmers) avtaler med utenforstående. Jeg har brukt 

termene «vertikal» og «horisontal» ufravikelighet om hver av disse dimensjonene. Man 

må være forberedt på å støte på denne terminologien. Det skal ikke oppfattes som et 

«must», men brukes den, må den være riktig forstått. 

Det må kunne forventes at kandidatene er i stand til å forklare hva som ligger i begrepet 

om «ufravikelighet» som alment begrep. Det som er felles, er at det er en plikt til å ikke 

inngå avtaler som er i strid med den tariffavtalen man er bundet av. (Standard-

formulering, som også er gjentatt flere ganger i undervisningen). Et poeng er at 

«definisjonen» ikke sier noe om rettsvirkninger; de er jo ulike; jfr. nedenfor. Spørsmålet 

om hvem som eventuelt har en rettighetsposisjon ved et tariffbrudd, er noe annet enn 

pliktspørsmålet og må ikke blandes sammen med dette. 

Ut fra såvel litteratur som undervisning er det naturlig å forvente en strukturering som 

følger skillet mellom «vertikale» og «horisontale» relasjoner. Rettsvirkningsspørsmål 

kan samles til slutt eller behandles efterhvert som de enkelte relasjonene diskuteres. 

Uansett er det viktigste for vurderingen at de enkelte problemstillingene er med og er 

holdt fra hverandre på en måte som viser forståelse. 

 

«Vertikale» relasjoner 

Den enkle, grunnleggende  og det naturlige utgangspunktet  er den lovfastsatte 

ufravikelighetsnormen i arbeidstvistlovens § 6 (og gjerne tjenestetvistlovens 

tilsvarende). Tolkningselementene bør være tydelig sett og holdt fra hverandre. 

Den neste er avtaler mellom arbeidstagerfellesskap («klubb» e.l.) og 

bedrift/arbeidsgiver  det som typisk betegnes «særavtaler». Det må forventes at 
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kandidatene er i stand til å vise til uttrykkelige bestemmelser om regulering av denne 

relasjonen - som er tilsvarende lovens, men ikke lovfestet. Ett eksempel er 

hovedavtalen LO  NHO (arbeidere) § 4-1; det er imidlertid flere hovedavtaler i den 

materialsamlingen studentene har, slik at man kan støte på andre eller flere. Det vil være 

et pluss om kandidatene kan få frem at (a) dette er en norm som har forankring i 

rettspraksis fra før de uttrykkelige hovedavtalebestemmelsene kom til, og (b) at den er 

et utslag av det enkle prinsipp som også lovregelen bygger på: Den som er forpliktet av 

en avtale, men som ikke har rådighet over avtalen, kan ikke avtale noe som strider mot 

en slik forpliktelse. 

Kandidater som kan si noe treffende om ufravikelighetsvirkningene i tid  at de fanger 

også eldre avtaler  bør honoreres. Rettspraksis mht. arbeidsavtaler er mangfoldig; for 

særavtaler er ARD 1958.159 et paradeeksempel som er trukket frem i undervisningen.  

Det kan ikke kreves at kandidatene går inn i spesiell tariffavtaleregulering, som f.eks. 

resten av kap. 4 i LO/NHO-hovedavtalen. 

 

«Horisontale» relasjoner 

Dette er to, hvor den ene er den enkle: 

Som alminnelig regel vil en tariffbundet arbeidsgiver anses å være forpliktet til ikke å 

inngå avvikende arbeidsavtaler med utenforstående (ikke tariffbundne) arbeidstagere 

som utfører arbeid i virksomheten som faller inn under tariffavtalens saklige 

anvendelsesområde. 

Det vil være en styrke om kandidatene kan få tydelig frem at dette er (det jeg har kalt) 

en deklaratorisk utfyllingsnorm. Den gjelder dersom tariffavtalen selv (direkte eller pr. 

fortolkning) ikke gir grunnlag for noe annet. 

Den andre, og komplekse, er den som går under fellesbetegnelsen «konkurrerende 

tariffavtaler». Også her er det tale om deklaratoriske utfyllingsnormer. Temaet er 

inngående behandlet i litteraturen. Det bør kreves at kandidatene har fått med seg det 

grunnleggende. Kandidater som er tydelige om de to relasjonene – arbeidsgiverparts 

avtaler og arbeidstagerparts avtaler, på forskjellene mellom dem og på 

problemstillingene identitet eller (normativ) reell likhet, bør krediteres. 

 

«Gunstighet» eller ei 

Kandidatene må få klart frem at i de vertikale relasjonene, og i den første horisontale, 

virker ufravikeligheten begge veier – både om dårligere vilkår og om bedre vilkår for 

arbeidstager/ne, vurdert separat for hvert enkelt vilkår. Men det må kobles med at det 

igjen er tale om deklaratoriske utfyllingsnormer, og at clou’et er hva som «er i strid» 

med den tariffavtalen man er bundet av. Kandidatene bør dessuten kunne få frem at 

tariffavtaler i stor utstrekning åpner for (bedre) avtaleregulering på lokalt nivå. Om noen 
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trekker inn arbeidsmiljølovens § 12-10, må det kreves at bestemmelsene der er forstått 

riktig. 

 

Rettsvirkninger 

To elementer er sentrale og må kreves at kandidatene har med, i det minste på en enkel 

måte: (a) At rettsvirkningen er «ugyldighet»  forstått som en «substitusjonsregel»  for 

avtaler mellom gjensidig tariffbundne medlemmer; og (b) at dette ikke er en 

rettsvirkning i den første horisontale relasjonen. Der er som kjent en tariffstridig avtale 

et tariffbrudd fra arbeidsgiverens side, mens den enkelte utenforstående arbeidstager 

bare kan holde seg til sin individuelle arbeidsavtale (uansett om den er bedre eller 

dårligere). Kandidatene bør også ha fått med seg at en tariffpart kan påtale et slikt 

tariffbrudd og få dom for at arbeidsgiveren skal betale riktig (ved dårligere vilkår) til 

den utenforstående. 

Rettsvirkningene ved tariffbrudd i de to andre, organisasjonsmessige dimensjonene i 

horisontale relasjoner er i prinsippet ganske enkle; jeg nøyer meg med å vise til 

litteraturen. Det bør ikke kreves særlig mye om dette fra kandidatenes side. 

 

 

Som sedvanlig står jeg til rådighet dersom det er tvil som gir opphav til spørsmål. 

 

 


