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Eksamensoppgaven har følgende tekst: 

 «Gjør rede for hva som forstås med at fredsplikten er «relativ» og de rettsgrunnlag 
dette bygger på.» 

Oppgavetemaet er dekket spesielt i hovedlitteraturen i: 

Stokke, Torgeir Aa.; Kristine Nergaard og Stein Evju, Det kollektive arbeidslivet. 
2. utg. (Oslo: Universitetsforlaget 2013), kapittel 4, avsnitt 4.7.1 og 2, avsnitt 
4.9.1 og 4.9.2 (på s. 152–153), samt hovedpoengene i avsnitt 4.9.5 (det temporale).  

 og i: 

Evju, Stein: «The right to strike in Norwegian labour law: An insider-outsider 
perspective» », i Evju, Utvalgte artikler 2001–2010 (Oslo: Universitetsforlaget 
2010), s. 171–186 (s. 174–178).   

I forelesningene ble temaet gjennomgått ganske grundig, i tilsammen omkring to 
forelesningstimer fordelt på rettsgrunnlag (for fredsplikt alment) og relativitet i sak. Det 
ble lagt vekt på å understreke forholdet mellom rettsgrunnlag og relativitet i sak såvel 
som i tid. Tidsløpet i forhandlings, plassoppsigelses og meglingsforhold ble 
gjennomgått på flere stadier, særlig grundig i den delen som omhandlet arbeidskamp i 
interessetvister. Der gikk det med omkring én forelesningstime til dette, illustrert med 
PowerPoint-bilder med tidslinjer m.m. 

Både forelesningene og PP-bildene har vært tilgjengelig for studenten gjennom Fronter. 
Det gjelder hele forelesningsrekken og alle PP-bilder, ikke bare dem som ble brukt siste 
forelesningsdag. Og det gjelder for alle studenter, både for dem som fysisk fulgte 
forelesningene for dem som ikke gjorde det. 

Den rene undervisningen har begrenset omfang, med 20 forelesningstimer. Som 
sedvanlig har behandlingen i forelesningene bare kunnet ta sikte på å fremheve noen 
særlige poenger. Det ble, som indikert ovenfor, gjort i relativt stort omfang for det som 
er oppgavetemaet her. – Innledningsvis i kurset er det blitt understreket at det forventes 
at studentene legger ned relativt stor arbeidsinnsats i arbeid med litteratur og 
rettspraksis. (Kurset gir 10 studiepoeng; forutsatt arbeidsinnsats (fakultetets standard) er 
25−30 arbeidstimer pr. poeng; 30–40 sider «hovedlitteratur» pr. poeng for 
bachelornivået). Eksamensoppgaven kan forsåvidt sees som en test på om studentene 
har fulgt med på forelesningene, i auditoriet eller gjennom podcast, og på om studentene 
har lest og arbeidet med det skriftlige lærematerialet. 
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«Læringskravene» og fullstendig litteraturliste finnes på nettsiden for valgemnet 
(sammen med bachelornivåemnet JUS5512), 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/v16/pensumliste/index.html  

 

Kjernen i oppgaven må anses å falle i to hoveddeler. De sentrale elementene er: 

(1) Det ene er å kunne redegjøre for, og vise forståelse av rettsgrunnlagene, det 
tariffavtalemessige (privatrettslige) og det lovbaserte (offentligrettslige). For det siste 
må det være tilstrekkelig å holde seg til arbeidstvistlovens regler; tjenestetvistlovens 
regler er på noen punkter spesielle, og dette ble det ikke lagt vekt på i undervisningen. 

(2) I punkt (1) ligger også å kunne peke på og forstå forholdet mellom de to 
rettsgrunnlagene. For begge er «arbeidskamp» helt forbudt i rettstvister. I 
interessetvister er det annerledes – her kommer lovens regler (knyttet til plassoppsigelse 
og meglingsfrister) inn i bildet selv om det ikke foreligger noen tariffavtale fra før. 

(3) Det hører med å kunne få frem at intensjonen med lovens regler (fra 1966) er at 
hvilke aksjonsformer som omfattes (streik, lockout, annen arbeidskamp), skal ha samme 
rekkevidde efter begge rettsgrunnlag. Dette krever i utgangspunktet ikke mer enn kort 
omtale. Men det kommer igjen nedenfor, under «Til vurderingene». 

(4) Det andre grunnleggende er, selvsagt, å kunne redegjøre for – forklare – hva som 
forstås med at fredsplikten er relativ. Her er det to dimensjoner: Den ene angår formål – 
relativiteten i sak – ikke rettet mot egne tariffregulerte forhold. Den andre gjelder 
relativiteten i tid – reglene om (meglings)frister for å kunne bruke arbeidskamp (streik, 
lockout) i interessetvister om egne tarifforhold. – I undervisningen ble det lagt adskillig 
vekt på å poengtere de to dimensjonene, forskjellen og forholdet mellom dem. 

(5) De to formene for relativitet i sak må det kunne gjøres nærmer rede for, dvs. 
sympatiaksjoner og demonstrasjonsaksjoner («politisk streik»). Her ligger det særlig to 
poenger: De ytre fremtredelsesformene vil typisk være like, og like som streik/lockout 
efter lovens legaldefinisjoner slik de (også) gjelder for arbeidskamp i egen interessetvist. 
Forskjellen ligger i det subjektive. Formålet med sympatiaksjoner er knyttet til 
interessetvister, men andres. Formålet med demonstrasjonsaksjoner er knyttet til noe 
som ikke gjelder tariffregulerte forhold, hverken egne eller andres. 

 

Til vurderingene: 

Oppgaven er ganske håndgripelig og ikke spesielt vanskelig, sett ut fra litteraturdekning 
og undervisning. Det er kanhende grunn til å understreke at oppgaven (oppgaveteksten) 
ikke spør efter en redegjørelse for eller utlegninger om de nærmere vilkårene for at 
sympatiaksjoner og/eller demonstrasjonsaksjoner skal være rettmessige – ikke 
tariffstridige efter alminnelige tariffrettslige normer, og ikke ulovlige. Det vesentlige er 
at kandidatene må vise forståelse av det grunnleggende: hva som forstås med at 
fredsplikten er relativ, hvilke former for relativitet det er snakk om, hvilke tvistetyper 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/v16/pensumliste/index.html
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det kan være tale om (interessetvister ctr. rettstvister), og de rettsgrunnlagene det hele 
bygger på. 

Kandidater som går inn på de nærmere vilkårene, bør ikke trekkes for dette forutsatt at 
det ikke dominerer besvarelsen og/eller skaper skjevhet vis-á-vis det som er det 
egentlige temaet. I motsatt fall må det bedømmes som negativt og kan lett plassere 
besvarelsen i faresonen for F. 

En alminnelig god besvarelse – til C – må ha med seg må redegjøre for og vise 
forståelse av det vesentlige i punktene (1), (2), (4) og (5) ovenfor. Det lar seg vanskelig 
gjøre å gi mer presise uttrykk for hvor listen skal ligge. Det kan variere hvor inngående, 
mer eller mindre tilfredsstillende hvert enkelt av disse punktene behandles, og 
karakterfastsettelsen må forsåvidt hvile på en helhetlig vurdering. 

En «meget god» besvarelse (B) bør ha med seg det som er berørt i punkt (3) ovenfor. 
For vurderingen «fremragende» bør det kreves at dette utvikles videre. Poenget er at 
begrepet om «arbeidskamp», slik lovens bestemmelser er utformet, omfatter 
sympatiaksjoner selv om de faller inn under den relative fredsplikten. 
Demonstrasjonsaksjoner faller derimot utenfor arbeidskampbegrepet, ut fra sitt formål. 
Dette er noe som har vært utviklet i undervisningen, med tilhørende illustrasjoner til det 
muntlige, i en «sluttversjon» slik: 

 
Det må gis kredit til kandidater som evner å se og utvikle dette, men uten at det får 
dominere besvarelsen. Det vesentlige er at det vises god forståelse av det som er de 
sentrale elementene i oppgaven og hvordan disse fremstilles og forklares. 

Hvis det svikter i forklaringen av eller forståelsen av rettsgrunnlag eller begreper om 
relativitet, må det trekke ned, i første hånd til D. Det gjelder også hvis det svikter i 
forståelsen av at det er snakk om, og forskjell på, relativitet i sak og i tid. Svikter det 
både i forklaringen av og i forståelsen av rettsgrunnlag og begreper om relativitet, kan 
resultatet vanskelig bli bedre enn E. Om besvarelsen i så fall skal vurderes til E eller F, 
må bero på en samlet vurdering av hvilke kvaliteter den tross alt kan anses å ha – eller 
ikke ha. Jeg v iser også til det jeg har sagt ovenfor (om faresonen til F). 

Det vesentlige er uansett, her som ellers, i hvilken grad kandidaten er i stand til å vise 
kunnskap om og forståelse av det oppgaven spør efter. Kjernepunktene har jeg pekt på. 


