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For masterstudiet JUR5511 er kunnskapskravene angitt slik: 
Det kreves god forståelse av følgende emner:  

• Rettsreglene om den individuelle arbeidsavtale.  
• Lovgivningen om arbeidervern og arbeidsmiljø.  

Det kreves kjennskap til følgende emner:  
• Rettsforholdet mellom organisasjonene og deres medlemmer.  
• Hovedtrekkene i oppbygningen av arbeidslivets organisasjoner.  
• Tariffavtalesystemet og arbeidstvistlovgivningen.  
• Rettsreglene om arbeidstakeres representasjon i virksomheters samarbeids- 

og besluttende organer.  
• De deler av trygdesystemet som har særlig sammenheng med arbeidsforhold.  
• Reglene om det offentlige arbeidstilsyn og om arbeidsformidling.  

Det er ikke noe skarpt skille mellom ”innføringslitteratur”, ”hovedlitteratur” og 
”støttelitteratur” i forhold til disse kunnskapskravene. 
 Av innføringslitteraturen retter f.eks. Jakhelln og Stokke m.fl. seg mest mot de 
tre første punktene i det som det kreves ”kjennskap” til, mens Evju og dels Jakhelln 
knytter seg sterkest til første punkt i ”god kjennskap”-kravene. 
 Støttelitteraturen er dels supplerende til hovedlitteraturen og går videre inn på 
emner som behandles der, f.eks. Borch/Fougner, Evju ad permittering og ad 
informasjon/drøftelser, og Strand. Her er det først og fremst tale om emner det 
kreves ”god kjennskap” til. Dels knytter støttelitteraturen seg til emner det kreves 
”kjennskap”til , som Jakhelln, Evju ad utstasjonering og ad informasjon/drøftelser. 
 Med disse supplementene kan hovedlitteraturen sies å dekke kravene til ”god 
kjennskap”. 
 For den som vil gå litt videre og dypere inn i stoffet, er det angitt noe 
supplerende litteratur i forelesningsdisposisjonene. Omfanget av arbeidsrettslig 
litteratur er blitt så stort at det ikke er gjørlig eller hensiktsmessig å prøve å sette opp 
en tilnærmet komplett oversikt. Det er imidlertid ikke vanskelig å orientere seg med 
alminnelig biblioteks- og letekunnskap. 
 
Oversikten over innførings-, hoved- og støttelitteratur i JUR5511 for 2010 H følger 
på neste side. 
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