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Eksamensoppgaven har følgende tekst: 

 «Gjør rede for reglene om Arbeidsrettens saklige domsmyndighet.» 

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 4.7.3, jfr. avsnitt 4.7.1 
og 2. – Fremstillingen der inkluderer også spørsmål som ikke ligger i kjernen av 
oppgaven (jfr. nedenfor om denne). 

Det er videre berørt på ulike måter, men ikke begrenset til å være spesielt innrettet mot 
oppgavetemaet her, i: 

 Evju, Stein, «Prosessmonopolet. Grunnlag og grenser», i Evju, Arbeidsrett : 
Utvalgte artikler 2001–2010 (Oslo: Universitetsforlaget 2010), s. 104–128. 

Evju, Stein: «Saklighet og «lovanvendelse» i Arbeidsretten». I: Jens Fejø m.fl. 
(eds.), Festskrift. Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. 
(København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013), s. 111–125 (kort på 
s. 115, 123–124) 

I forelesningene ble skillet mellom rettstvister og interessetvister, og skillet mellom 
konfliktløsningsordningene – Arbeidsretten for de første, meglingsapparatet og 
eventuelt arbeidskamp osv. for de siste – poengtert og understreket en rekke ganger og i 
ulike sammenhenger. Det ble fremhevet at de materielle og institusjonelle skillene er 
grunnleggende i vår kollektive arbeidsrett. 

Siste forelesningsdag ble vel én time viet nettopp til Arbeidsrettens saksfelt, med noen 
prosessuelle bemerkninger og bemerkninger om forholdet til de alminnelige domstoler, 
særlig forskjellen mellom arbeidstvistlovens og tjenestetvistlovens § 24 (første ledd 
siste punktum og annet ledd) om dette og relasjonen til Høyesterett, jfr. atvl. § 58 første 
og femte ledd. Temaet ble dertil illustrert med PowerPoint-bilder. 

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, og 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 spesielt for det som er 
oppgavetemaet her. – Innledningsvis i kurset er det blitt understreket at det forventes at 
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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; 50–60 sider «hovedlitteratur» pr. poeng). 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. 

«Læringskravene» og fullstendig litteraturliste finnes på nettsiden for valgemnet 
(sammen med bachelornivåemnet JUR1512), 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/v16/pensumliste/index.html  

 

Kjernen i oppgaven er i første rekke arbeidstvistlovens § 33 annet og tredje ledd og 
§ 34. De grunnleggende elementene er:  

(1) Hva som er rettstvister, gjennom referansen til atvl. § 1 litra i, og at dette også 
innbefatter tvister om erstatningsansvar (krav som grunner seg på tariffavtale) uansett 
om det er krav mot en overordnet tariffpart eller mot «medlemmer» (underordnede 
organisasjonsledd, og individer).  

(2) Dernest, og i sammenheng med dette, tvister «om det foreligger brudd på 
bestemmelsene om interessetvister i § 8 andre ledd». Det gjelder selvsagt uavhengig av 
om det er fremmet erstatningskrav for tariffbrudd. Poenget er at henvisningen til § 8 
annet ledd gjelder den «offentligrettslige» fredsplikten. Der det foreligger tariffavtale, 
vil det regelmessig være snakk om tariffbrudd også; grunntanken er at den avtalebaserte 
og den lovbaserte fredsplikten i slike tilfeller skal rekke like langt.  

(3) Men § 8 annet ledd rekker lengre, det omfatter også tilfeller der det ikke foreligger 
tariffavtale fra før. (Se f.eks. ARD 1988.201 m. henvisninger.) Dette ble poengtert i 
forelesningen i flere sammenhenger, om forholdet til fredspliktreglene, eftervirkning og 
domsmyndighet. Det ble ikke sagt mer om slike tvister i innholdsmessig henseende, 
bare nevnt antall, med Rt. 2012.1702 som den siste, og at ingen anker/kjæremål 
gjennom tidene har ført frem. 

(4) Det tredje er forholdet til de alminnelige domstolene, med atvl. § 58 som den 
sentrale. Her er det blitt poengtert at det er snakk om «forumtvister», ikke om en 
ankeadgang med materiell overprøvelsesrett for Høyesterett.  

(5) Det fjerde (fremstillingssystematisk eventuelt forut for det tredje) er forståelsen av at 
Arbeidsrettens domsmyndighet (ellers) er eksklusiv og dens avgjørelser er endelige. 
Dette inkluderer regelen i atvl. § 34 annet ledd om generell rettskraft, som ble spesielt 
poengtert i forelesningene (og er det på s. 146 i Stokke m.fl.). 

 

Ut over disse kjerneelementene har oppgaven flere fasetter.  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/v16/pensumliste/index.html
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(6) Det mest vesentlige, som står i sammenheng med (1)–(3) ovenfor, er at 
Arbeidsrettens domsmyndighet ellers ikke omfatter krav som grunner seg på lov. 
Rentekrav efter morarenteloven ble brukt som eksempel, med henvisning til ARD 
1985.132; likeledes krav angående stillingsvern efter arbeidsmiljøloven Jfr. også pkt. 10 
nedenfor) – (7) Det gjelder et spesielt unntak efter tjtvl. § 24 annet ledd første alternativ 
(i kontrast til arbeidstvistloven). 

(8) På den annen side er visse krav som kan bygge på tariffavtale. Dette gjelder atvl. 
§ 33 annet ledd, annet tom. siste punktum, som har anvendelse der hvor reguleringen 
dels finnes i tariffavtaler, men hvor den er «almengjort» og derfor er lov/forskrift, også 
for dem som er bundet av de aktuelle tariffavtalene (tariffbundne). Dette er i høy grad 
en spesialitet, og en vanskelig sådan; den ble bare forklart helt kort i forelesningene. 

(9) Viktigere er at Arbeidsrettens domsmyndighet ikke gjelder individualrettslige krav– 
«krav som bygger på individuelle arbeidsavtaler» (§ 34, overskriften). Her er det to 
særlig poenger: Unntaket i § 34 første ledd (og tilsvarende i tjtvl. § 24 første ledd annet 
punktum jfr. § 23 annet ledd). Og, mest sentralt, unntaket i atvl. § 34 første ledd med 
vilkåret om «umidddelbar avgjørelse» ikke minst – (10) I tilknytning til dette ble «det 
dobbeltsporede system» forklart, med eksempler knyttet til de alminnelige normer om 
«vertikal» ufravikelighet (f.eks. Rt. 1995.1) og til lovbaserte krav («Høst-saken» som 
eksempel, ARD 1986.165 og Rt. 1987.98). 

(11) Dertil kommer reglene om adgang til å voldgi tvister som ellers hører under 
Arbeidsretten. Ett utgangspunkt er bestemmelsen i tjtvl. § 24 annet ledd, annet alternativ. 
Et annet, og annerledes, er bestemmelsen i atvl. § 33 fjerde ledd og tjtvl. § 24 første 
ledd siste punktum. Her det rettslige poenget forskjellen mellom rettstvister og 
interessetvister og hvorfor de siste (efter atvl. § 8 annet ledd) er holdt utenfor: Disse 
siste gjelder jo spørsmål om lovbrudd, på den «offentligrettslige» fredsplikten. 
(12) Et tilleggselement er kjennskap til spesielle faste voldgiftsorganer 
(«tvisteløsningsnemnder») som nevnt i Stokke m.fl. s. 147. 

 

Til vurderingene: 

Oppgaven kan karakteriseres som middels vanskelig. Det sentrale er dekket i 
hovedlitteraturen i det som omfattes av henvisningene til Stokke m.fl. Det som er 
skrevet der om prosesspørsmål, og det som ellers kan finnes om slikt – om 
forhandlingskrav, aktiv og passiv søksmålskompetanse, osv. – ligger imidlertid utenfor 
rammen av oppgaven. Det kan ikke legges negativ vekt på at slike spørsmål ikke er 
behandlet. (Men tas de opp, må de selvsagt være riktig forstått. I så fall kan de telle 
moderat positivt hvis det sentrale for oppgaven er med, utgjør hovedinnholdet og er 
forstått). 

Det vesentligste i oppgaven er som alt indikert ovenfor det som er skissert i punktene 
(1)–(5). Til en jevnt god oppgave må det alminnelige kravet være at disse 
grunnleggende elementene er med i besvarelsen, og at kandidaten viser god forståelse 
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av dem – i tråd med vurderingskriteriene slik de er beskrevet reglementets bestemmelser 
om «karaktersystem» for karakternivået «god» = C. Det bør ikke legges vekt på om 
tjenestetvistlovens regler er trukket inn. De hører forsåvidt med i sammenhengen, men 
byr også på endel spesielle spørsmål som kan være vanskelige og som er ytterst knapt 
berørt i hovedlitteraturen. 

Hvis kandidaten ikke evner å skille mellom rettstvister og interessetvister, er hun/han 
umiddelbart i den kategorien som er ytterpunktet nedad, F. Da skal det svært mye til for 
å redde besvarelsen inn på E; D må være mindre tenkelig.  

En kandidat som ikke evner å skille klart mellom tvistetypene, men som likevel har en 
hovedvekt på noen av punktene i (1) til (5), kan nok passere på E-nivå, som et 
utgangspunkt. Skal det bli bedre – og da ikke mer enn D – må kandidaten ikke vie 
nevneverdig plass til konfliktløsningsordningene for interessetvister. Disse er så 
åpenbart utenfor oppgaven. 

Generelt sett må det vurderes negativt om kandidaten utbrer seg om interessetvister og 
konfliktløsningsordninger for dem. I hvilken grad det skal telle negativt, må likevel sees 
i sammenheng med omfanget relativt til besvarelsens samlede omfang og med det som 
er med om kjernespørsmål og forståelsen av dem. 

En «meget god» oppgave (B-nivå) må ha med seg de grunnleggende elementene i 
punktene (1) til (5) ovenfor og vise god forståelse av dem. Men det må vær med noe ut 
over dette som er egnet til å vise større bredde og selvstendighet. Det mest nærliggende 
å peke på er punktene (9) og (6) ovenfor. Dette er sentrale elementer i en redegjørelse ut 
over det enkle om domsmyndigheten, og er sentralt også for å vise en bredere forståelse 
av reglene om denne. Men selvsagt kan det gis kredit om annet er med i stedet, hvis det 
viser at kravene til «god vurderingsevne og selvstendighet» med rimelighet kan sies å 
være oppfylt. 

En «fremragende» besvarelse – til A – må favne noe mer enn dette. Punktene (6) og (9) 
er fortsatt kjerneelementer. Men her hører også punkt (10) og noe mer med. Det kan 
være slikt som er omhandlet i punktene (8), (11) og (12), det å trekke inn 
tjenestetvistlovens regler og ulikheter med arbeidstvistlovens, eller å poengtert trekke 
inn sentrale prosessregler som kan bidra til å belyse problemstillinger om den saklige 
domsmyndigheten. Det er forsåvidt flere og ulike elementer som kan bidra til å løfte en 
besvarelse til et toppnivå. 

Ut fra dette skulle det også være et rimelig grunnlag for vurderingen enkeltvis og 
relativt. 

Artikkelen fra Festskrift Ruth Nielsen henger jeg ved; jeg antar at den ikke er så enkelt 
tilgjengelig for sensorene. (Studentene har fått den, lagt ut i Fronter.) Jeg inkluderer 
dessuten (s. 6) nedenfor de tre PP-bildene fra siste forelesningsdag som kan illustrere 
noe av det jeg tatt opp ovenfor. [PP-bildene er ikke med i denne versjonen av 
veiledningen. Studentene i dette semesteret har tilgang til dem gjennom Fronter.]Til 
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dem en kommentar i to deler: De er «konstruert» slik at de enkelte elementene kommer 
inn i sammenheng med den muntlige fremstillingen. På bilde nr. 2 er «bobler» som 
stikker ut til vestre og høyre slike som indikerer domsmyndighet ut over 
«grunnrammen». Boblen innover, nederst til venstre, indikerer det unntaket jeg har 
omtalt i punkt (8) ovenfor. 
Jeg inkluderer (s. 7–9 her) også de relevante sidene fra forelesningsdisposisjonene 
(deres s. 36–38). . [Disse sidene er ikke med i denne versjonen av veiledningen. 
Studentene i dette semesteret har tilgang til de komplette disposisjonene gjennom 
Fronter.] Men her inngår også prosesspørsmål. Dem må man altså se forbi. 

 

 


