
 

 

Arbeidsrett - den individuelle del (JUR1511/JUR5511)  
 
Tillatte hjelpemidler ved eksamen 
 
En samling av tillatte hjelpemidler, med flere tariffavtaler og EF-direktiver som er relevante 
for individualarbeidsrettslige temaer, er samlet i Institutt for privatretts Skriftserie B nr. 46, 
2009, Materialsamling i arbeidsrett: Hovedavtaler, overenskomster, direktiver. Samlingen 
fås kjøpt i bokhandelen (Akademika). 
 
Tre av disse avtalene er trykket opp i et format som er tillatt å ha med til eksamen. Den 
fjerde, HA kommune, må eventuelt kjøpes, se nedenfor. 

NB: Nettutgavene av avtalene og direktivene kan ikke tas med til eksamen. Reglementet 
tillater ikke at det tas med utskrifter fra Internett e.l.*  

• Hovedavtalen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i 
Norge (arbeidere) (uten kommentarer) 
Finnes på: 
http://tariffavtaler.nho.no/getfile.php/filer/Hovedavtale_med_soek_1.v2%20pdf  
NHOs versjon har kommentarer mellom kapitlene og vil derfor ikke kunne tas med til 
eksamen selv i trykket form. 
Avtalen finnes også på: 
http://www.lo.no/Documents/Lonn_tariff/Hovedavt_lo-nho_web.pdf  
LOs versjon har kommentarer bakerst (s. 110 ff), som lett kan skilles ut slik at selve 
avtaleteksten kan tas med. 

• Verkstedsoverenskomsten (uten kommentarer) 
Finnes på: 
http://tariffavtaler.nho.no/getfile.php/filer/Historisk%20tariffavtaler%202008/83%20V
O%202008-2010.pdf  
Denne utgaven er lik trykket versjon. 

• Hovedavtale for arbeidstakere i staten (uten kommentarer) 
Finnes på: http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Lønns-
%20og%20personalpolitikk/Hovedavtalen09.pdf  
Denne utgaven er lik trykket versjon. 

Hovedavtale for kommunalt/fylkeskommunalt ansatte arbeidstakere, inngått mellom LO 
Kommune m.fl. og KS – Kommunenes Sentralforbund (uten kommentarer) 
Finnes på: http://www.ks.no/PageFiles/1414/14770_Hovedavtalen_KS.pdf  
Denne utgaven er lik trykket versjon. Den trykte versjonen, som kan tas med til eksamen, kan 
bestilles separat på følgende lenke:  
• http://katalog.kommuneforlaget.no/katprod.asp?mid=2738&id=2779 

 
---------------------------------- 
*  Jfr. Hjelpemiddelbestemmelsene, Kapittel 1: 

5: Hjelpemidlene skal medbringes i trykt utgave eller kopi av trykt utgave. Ingen hjelpemidler 
kan medbringes i form av utskrift fra Internett eller database.  
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Andre hjelpemidler 
 
kan ikke tas med til eksamen – men de kan være til nytte under arbeidet med fagstoffet 
 
www.fagligvev.no – er et nettsted som gir lenker til samtlige norske fellesorganisasjoner og 

fagforbund, , og til arbeidsgiverforeninger og relevante offentlige myndigheter, 
forskningsinstitusjoner m.v. Her vil man for de aller fleste organisasjonenes 
vedkommende lett kunne finne informasjon om avtaleforhold, og nettstedene til 
Arbeidstilsynet o.a. gir opplysninger om praksis i saker om nedsatt arbeidstid, 
arbeidsløshetstrygd ved permitteringer, m.v. 

 
http://tariffavtaler.nho.no/ - gir inngang til samtlige hovedavtaler og overenskomster NHO 

er part i. 
 
http://labordoc.ilo.org/  og  http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm er inngangene til 

ILOs hoveddatabaser for informasjon om rettslig materiale , LABORDOC og ILOLEX. I 
ILOLEX finnes alle ILOs konvensjoner og rekommandasjoner, og der finner man også 
praksis fra håndhevelsesorganene, som kan søkes spesifikt for et enkelt land. 

 
www.echr.coe.int/  og  www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/  er hovedsidene til Den 

europeiske menneskerettighetskonvensjon/Menneskerettighetsdomstolen (ECtHR) og 
til ”søsterkonvensjonen” Den europeiske sosialpakt (sosiale og økonomiske 
menneskerettigheter). Fra disse sidene kan man søke i håndhevelsesorganenes praksis 
og annen informasjon om konvensjonene m.v. Det er også lenker tilbake til 
Europarådets oversikt over samtlige konvensjoner m.v., herunder om Anti-
torturkonvensjonen, Konvensjonen til vern mot rasediskriminering og intoleranse, 
m.m. 

 
FN-systemets nettsider kan være tunge å ta seg frem på, men 

http://193.194.138.190/tbs/doc.nsf (FN Treaty Body Database), 
http://193.194.138.190/data.htm (United Nations Human Rights Documents) og 
http://www.unhchr.ch/ (UN High Commissioner for Human Rights) gir rimelige 
innganger til konvensjoner og andre dokumenter. 

 
EU-informasjon finnes på en rekke forskjellige steder, lett eller tungt tilgjengelig alt 

eftersom hva man leter efter. De mest sentrale nettstedene er  
 http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm - EURLEX, som er inngangsporten til å søke efter 

spesifikke rettslige dokumenter (forordninger, direktiver, dommer, m..v), og 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en – PRELEX, som gir oversikt over 
lovgivningsprosessene med referanser til alle dokumenter som inngår i prosessen. 

 EU-domstolens hovedside er http://www.curia.europa.eu/en/index.htm. Herfra kan 
man velge sprog og gå til søkesidene for rettspraksis, enten enkelt søk eller avansert 
søk som gir mulighet for å søke opp de siste avgjørelsene på et saksområde (f.eks. 
Social Policy, hvor det meste av arbeidsrett hører hjemme). 

 
EFTA, ESA og EFTA-domstolen finnes på www.efta.int/  og  www.eftacourt.lu/. 
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