
 
 

Læringskrav og litteratur, med lenker 

 

 

Først, på side 2, har jeg tatt inn Læringskravene og litteraturlistene for BA og MA. 
Dette står også på semestersiden, men slik jeg har satt det inn her, har jeg lagt inn 
direkte lenker til det som kan hentes fritt fra nettet – det gjelder samtlige artikler på 
listene. 

Dernest har det kommet et nytt opplag, 6. opplag (2012), av Jakhellns Oversikt over 
arbeidsretten, 4. utgave. Det nye opplaget kom efter at litteraturlistene ble satt opp og 
godkjent, derfor figurerer 4. opplag (2010) på de listene som ligger ute på nettet. Dette 
spiller likevel ikke noen rolle. Det er fordi 6. opplag er et rent opptrykk av 4. opplag, 
uten endringer. Feil og manglende oppdateringer i 4. opplag finnes derfor igjen på 
samme måte i 6. opplag. 
 For å vise hvordan sidetallene i 6. opplag korresponderer med de i 4. opplag, har 
jeg tatt inn en «konversjonstabell» på side 4 som viser sammenhengene, både for BA og 
for MA. Der har jeg også pekt på noen av de mangler som gjør seg gjeldende. 

 

Når oversiktsdisposisjonene for forelesningen legges ut, vil det også komme et 
tekstavsnitt om «Litteratur som kan lastes ned». Det vil gi anvisninger på hvor 
interesserte kan finne og laste ned endel artikkellitteratur ut over de artiklene som står 
på litteraturlistene. 

 

 

 

  



Pensum/læringskrav (JUS5511 - Høst 2012)  

Arbeidsrett - den individuelle del  

Fagbeskrivelse og litteratur er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelor-
nivå. Merk at det er egne læringskrav avhengig av om du tar master-emnet eller 
bachelor-emnet. 

Læringskrav 
Læringskrav for JUS5511 - master-emnet på 10 studiepoeng  
Det kreves god kjennskap til og god forståelse av: 

• Reguleringsformene for individuelle arbeidsavtaleforhold og samspillet mellom 
tariffavtaler og arbeidsavtaler. 

• Lovgivningens regler om ikke-diskriminering, stillingsvern og overføring av 
virksomhet. 

Det kreves kjennskap til og forståelse av:  
• Rettsreglene om ansettelse og inn- og utleie av arbeidskraft. 
• Rettsreglene om arbeidstid, permisjoner og ferie og sammenhengen med 

betalingsregler  
• Reglene om lønn og lønnsvern  

Det kreves kjennskap til følgende emner:  
• Reglene om arbeidsmiljø, vernesamarbeid og det offentlige arbeidstilsyn.  
• Reglene om jurisdiksjons- og rettsvalg for individuelle arbeidsforhold.  

Læringskrav for JUR1511 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng  

Det kreves kjennskap til og forståelse av:  
• Samspillet mellom lov, tariffavtale og arbeidsavtale for reguleringen av 

individuelle arbeidsforhold. 
• Lovgivningens regler om stillingsvern og ikke-diskriminering. 

Det kreves kjennskap til:  
• Rettsreglene om ansettelse, lønn, arbeidstid, permisjoner og ferie. 
• Reglene om inn- og utleie av arbeidskraft. 
• Reglene om arbeidsmiljø og arbeidstilsyn. 

Det tidligere skillet mellom «innføringslitteratur», «hovedlitteratur» og «støttelitteratur» 
brukes ikke lenger. Dette er bare en enkel orientering om hva litteraturen i første rekke 
knytter seg til. Stokke m.fl. retter seg mest mot det første kulepunktet i det som det 
kreves (god) «kjennskap» til. Det samme gjør Evjus artikkel om «styringsrett» og 
Strands artikkel om diskrimineringsvern. Evjus artikkel om «utstasjonering» knytter seg 
dels til punktene om reguleringsformer, dels til punktene om lønn m.v. Bøkene til 
Fougner, Breibøl m.fl. og Jakhelln retter seg mot en rekke av de emnene som omfattes 
av læringskravene (både for MA og for BA). Evjus artikkel om informasjon/drøftelser 
er et supplement til noe av det som tas opp i disse bøkene.  
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. 
 I forelesningsdisposisjonene er det angitt litteraturreferanser avslutningsvis i de 
enkelte hovedavsnittene, både til litteratur i litteraturlisten og til supplerende litteratur. 

Alle artiklene og Stokke/Evju/Frøland kan lastes ned fritt. Lenker er satt inn nedenfor. 
De artiklene som er merket med stjerne − * −finnes også i boken S Evju, Arbeidsrett – 
Utvalgte artikler 2001−2010 (Universitetsforlaget 2010). 

Litteraturliste for bachelornivå (399 sider): 
Stokke, Torgeir Aarvaag, Stein Evju og Hans Otto Frøland: Det kollektive 
arbeidslivet. Oslo: Universitetsforlaget 2003 kap. 4 (s.112-150 «Tariffavtaler som 
rettslig fenomen»).  Kan lastes ned 
Fougner, Jan, Camilla Schøyen Breibøl m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 2. utg. 
Oslo: Universitetsforlaget 2011, 165-243, 284-335. 
Jakhelln, Henning: Oversikt over arbeidsretten, 4.utg. Oslo: N.W.Damm & Søn 1996, 
4. opplag (4.opplag 2010), 218−325, 348−362, 450-496, samt 618-648, 658-660 
(arbeidsmiljø, arbeidstilsyn, internasjonal privatrett). Merk: I 3. opplag og 4. opplag er 
sidetallene de samme. I 6. opplag er de forskjøvet. En tabell som viser endringene følger 
på neste side. 
* Evju, Stein: «Informasjon og drøftelser som beslutningsvilkår», Arbeidsrett og 
arbeidsliv Bind 1, 263-273(2005).  Kan lastes ned. 
Strand, Vibeke Blaker: «Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett-
et ensartet vern?», Lov og Rett 2007, 131-153.  Kan lastes ned fra Idunn 

Litteraturliste for masternivå (598 sider): 
* Evju, Stein: «Arbeidsrett og styringsrett − et perspektiv», Arbeidsrett og arbeidsliv, 
Bind 1, 3-32 (2003).  Kan lastes ned 

Stokke, Torgeir Aarvaag, Stein Evju og Hans Otto Frøland: Det kollektive 
arbeidslivet. Oslo: Universitetsforlaget 2003 kap. 4 (s.112-150 «Tariffavtaler som 
rettslig fenomen»).  Kan lastes ned 

* Evju, Stein: «Utstasjonering og sosial dumping − et skandinavisk perspektiv» 
Arbeidsrett 2008, 1-20.  Kan lastes ned 

Fougner, Jan, Camilla Schøyen Breibøl m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 2. utg. 
Oslo: Universitetsforlaget 2011, s.165-343 

Jakhelln, Henning: Oversikt over arbeidsretten, 4.utg. Oslo: N.W.Damm & Søn 1996, 
4. opplag (4.opplag 2010), 168-348, 451-496, samt 618-648, 658-660 og 701-736 
(arbeidsmiljø, arbeidstilsyn, internasjonal privatrett). Merk: I 3. opplag og 4. opplag er 
sidetallene de samme. I 6. opplag er de forskjøvet. En tabell som viser endringene følger 
på neste side. 

* Evju, Stein: «Informasjon og drøftelser som beslutningsvilkår», Arbeidsrett og 
arbeidsliv Bind 1, 263-273(2005).  Kan lastes ned 

Strand, Vibeke Blaker: «Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett-
et ensartet vern?», Lov og Rett 2007, 131-153.  Kan lastes ned fra Idunn 
  

http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/steinev/undervisning.html
http://narf.imaker.no/ara-publis/
http://www.idunn.no/ts/lor/2007/03
http://narf.imaker.no/ara-publis/
http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/steinev/undervisning.html
http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/steinev/undervisning.html
http://narf.imaker.no/ara-publis/
http://www.idunn.no/ts/lor/2007/03


 
 «Konversjonstabell» 
For Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten 4. utg., fra 4. opplag til 6. opplag 
 
 

Sidetall i 4. opplag Sidetall i 6. opplag 
for BA 

Sidetall i 6. opplag 
for MA 

168−348  168−348 

218−325 218−324  

348−362 348−362  

450−496 451−496 451−496 

618−648 618−648 618−648 

658−660 658−660 658−660 

701−736 701−736 701−736 

 
 
Fordi hverken 4. opplag eller 6. opplag av Jakhellns bok er oppdatert siden 4. utgave 
kom ut i 2006 – med reservasjon for en mindre, delvis oppdatering i 2007 – er det en 
rekke mangler ved boken slik den nå foreligger. 
Boken er ikke à jour med rettspraksis og litteratur efter 2006. På en rekke områder har 
det skjedd en betydelig utvikling siden 2006. Det gjelder for eksempel for 
virksomhetsoverdragelse (avsnitt 4.21), med ny rettspraksis både fra EU-domstolen og 
fra Høyesterett og med flere nye litteraturbidrag, samt noen eldre som det ikke er vist til. 
Noen henvisninger til arbeidsmiljøloven viser fortsatt til 1977-loven, ikke til den nye 
loven fra 2005. Når det gjelder prosessuelle spørsmål, er det vist til tvistemålsloven 
(1915), ikke til den nye tvisteloven av 2005 som trådte i kraft 1. januar 2008. I kapittel 8 
om jurisdiksjons- og rettsvalg v ises det dessuten til Luganokonvensjonen av 1988, ikke 
til den nye konvensjonen av 2007, som gjelder som norsk lov i henhold til tvistelovens 
§ 4-8. 
 Disse og andre feil og mangler må tas opp i undervisningen 
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