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 Oversikt over innholdet 

 

Først, på side II, 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 
leselistene. 

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 IV som viser sammenhengene, både for BA 
og for MA. Der har jeg også pekt på noen av de mangler som gjør seg gjeldende. 

 

På side V har jeg satt inn en tekst om «Litteratur som kan lastes ned». Den gir 
anvisninger på hvor interesserte kan finne og laste ned endel artikkellitteratur ut over de 
artiklene som står på leselistene. 

 

Disposisjonsoversikten begynner efter dette, paginert fra side 1 og videre. Dette er ikke 
en oversikt som går i detaljer på samme måte som litteraturen. Meningen er å gi en 
problemstillingsorientert oversikt over de temaene som skal tas opp, mer eller mindre 
inngående. 

Disposisjonsoversikten har noen henvisninger til rettspraksis. Dette er også langt færre 
enn de som finnes i litteraturen på leselistene. Jeg har uthevet, i halvfet, de avgjørelsene 
jeg mener er spesielt viktige å lese og sette seg inn i. Disse bør suppleres med noen flere 
avgjørelser på samme temafelt; til det gir først og fremst litteraturen henvisninger. 
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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 
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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
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 «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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 Litteratur som kan lastes ned 
 
 
I litteraturlistene foran har jeg satt inn direkte lenker til de artiklene m.v. som kan lastes 
ned. Samtlige artikler pluss kapittelet i Stokke/Evju/Frøland kan hentes fra nettet (for 
basen Idunn gjelder det bare med IP-adresse ved UiO). 

Det er mer litteratur som er tilgjengelig for den som er interessert. 

Hvis man bruker lenken til en artikkel i Arbeidsrett og arbeidsliv        Publiserte 
arbeider, leder den til samlesiden for Publikasjoner fra Norsk Arbeidsrettslig Forening. 
Ved siden av de artiklene som står på leselistene, får man da tilgang til samtlige artikler 
som er publisert i Arbeidsrett og arbeidsliv fra første hefte i 2003 til og med siste hefte, 
Bind 7 hefte 1 (2012). 

Flere av mine artikler er tilgjengelige via mine personsider i nettsidene til Institutt for 
privatrett. De kan nås ved å gå til min side om Undervisning. Der ligger en lenke videre 
til «Studielitteratur som kan lastes ned» og dessuten lenker til tidligere 
eksamensoppgaver i arbeidsrett, fra fagets start i 1952, og til emnebanker for 
masteravhandlinger. Det er også mulig å gå direkte til litteratursiden med denne lenken: 
Studielitteratur. De artiklene som er lagt ut der, er slike som har referanse til individuell 
arbeidsrett. Arbeider med særlig referanse til kollektiv arbeidsrett vil bli lagt ut senere. 

 

 

http://www.arbeidsrettsligforening.no/arbeidsret/
http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/steinev/undervisning.html
http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/steinev/litteratur-som-kan-lastes-ned.html


JUS5511    Arbeidsrett – den individuelle del H 2012 
Prof. Stein Evju   s. 1 
 
 
 
I INTRODUKSJON 
 
Arbeidsrett som disiplin. Emner og omfang 
 
Emnekretsen i den individuelle arbeidsretten 
 
 
Reguleringsformer  
Arbeidsavtalen – grunnbegrepet om asymmetri 
Grunnbegrepet om arbeidsgivers styringsrett 
 
Regulering på aggregert nivå 
Lovgivning og tariffavtaler – fellesskap i formål 
Tariffavtaler – en kort oversikt over former og inndelinger 
Forholdet mellom tariffavtale og arbeidsavtale 
 (arbeidstvistlovens § 6) 
Lovgivningen – generell og spesifikk, tematisk omfang,  
- vekst i faser, nye emner kommer til  
Forholdet mellom lov og tariffavtale 
 et «hierarkisk samvirke» − preseptivitet og tariffdispositivitet 
 
Lønnsdannelse, avtaleregulering og lovgivning 
 Tariffavtaler, «sosial dumping» og statsintervensjon 
 
 
 
 

Litteratur: 
Evju: «Arbeidsrett og styringsrett − et perspektiv", Arbeidsrett og 
arbeidsliv Bind 1 (2003), 3-32  
Stokke/Evju/Frøland: Det kollektive arbeidslivet kap. 4 (s.112-150 
«Tariffavtaler som rettslig fenomen») 
Evju: «Utstasjonering og sosial dumping − et skandinavisk perspektiv», 
Arbeidsrett 2008, 1-20 
Supplerende:  
Stein Evju: «Utviklingstrekk i den individuelle arbeidsretten», Arbeidsrett 
2011, 143−164 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 48-64, 90-112, 131-144 
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Den internasjonale dimensjonen 
 
EØS-retten er sentral på den individuelle arbeidsrettens felt 
 
Annen folkerett er likeledes viktig. Jfr. Grl. § 110 c 
  Konvensjoner og tematiske variasjoner: 
  EMK, FN-SP og FN-ØSK – jfr. menneskerettsloven 
  Den europeiske sosialpakt − og 
   ILO-konvensjoner 
  Andre tematisk spesifikke konvensjoner 
   FNs barnekonvensjon, FNs kvinnekonvensjon, m.m. 
Rettskildemessig betydning i norsk rett 
  En utviklingslinje i nasjonal rett: 
   Rt. 1986.1250, Rt. 2001.248, Rt. 2001.1413, Rt. 2008.1601 
  Stadig og viktig utvikling på internasjonalt nivå 
   EMD 2008, Demìr and Baykara v. Tyrkia 
   (appl. no. 34503/97 – finnes i EMDs database HUDOC). 
 
 
 

Litteratur: 
Stokke/Evju/Frøland: Det kollektive arbeidslivet kap. 4 avsnitt 4. 
Supplerende: 
Stein Evju: «Arbeidsrett i møte med Europa», Kritisk Juss 2009 
(hft. 3), 244-270. 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 80-90 . 
 
 
  

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
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Grunnbegreper i (den individuelle) arbeidsretten og deres funksjon 
 
Arbeidstagerbegrepet – en tosidig funksjon 
 Grunnlag for disiplinen arbeidsrett 
 Nøkkelbegrep for lovgivnings anvendelsesområde 
Dette er ikke sammenfallende størrelser 
Den aktuelle funksjonen: Arbeidstageren som subjekt for vern og som 
rettighetssubjekt 
 
Begrepets dikotomi - «arbeidstagerlike» personer 
 
 
Arbeidsgiverbegrep – primært for identifikasjon av et pliktsubjekt 
 Plikter i avtaleforholdet og plikter overfor det offentlige 
I endel lovgivning står arbeidsgiver-begrepet i en sammenheng med 
 
 
Virksomhetsbegrep – et lovsbegrep, særlig i arbeidsmiljøloven 
 Også dette har en tosidig funksjon 
Dels et begrep for lovgivnings anvendelsesområde 
   (begrepets «nedre grense») 
Dels begrep for en enhet som rettigheter/plikter for arbeidstager/arbeidsgiver 
er knyttet til (den «øvre grense»)  
Begrepet er ikke uten videre enhetlig 
 
 
 

Litteratur: 
Evju: «Arbeidsrett og styringsrett − et perspektiv", Arbeidsrett og 
arbeidsliv Bind 1 (2003), avsnitt 2.2−2.3.  
Supplerende: 
Fougner, Breibøl m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 2. utg., 31−37 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 26−48 
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II  ETABLERING AV ARBEIDSFORHOLD 
 
Ansettelsesprosesser 
 
Utlysning? Offentlig ctr. privat 
 Informasjonsplikt, aml. § 14-1 
 Skranker for utlysningers innhold m.v. Aml. § 9-3, § 9-4, § 13-4 
 (tjml.), sjøml. § 33 C 
 Diskrimineringslov 3. juni 2005 nr. 33 § 8 
 [Diskriminerings- og tilgjengelighetslov 20. juni 2008 nr. 42, § 14] 
 
Forholdet til offentlig arbeidsformidling (Nav), og til 
Krav om arbeids- og oppholdstillatelse 
 
 
Ansettelsesbeslutningen 
 
Valgfrihet – arbeidsgivers skjønn og dets grenser 
  «Kvalifikasjonsgrunnsetningen» i forvaltningsretten 
  Ikke-diskrimineringsreglene gjelder fullt ut 
  Saklighetskrav i det private ut over dette? 
 
Tilbud/aksept, forvaltningsvedtak 
 
Når er arbeidsforholdet etablert? 
 Forholdet mellom ansettelse og tiltredelse 
 Rt. 2004.76 
 
 
Ansettelsesformene 
Hel- eller deltid 
 Ikke skranker for deltid – om ikke på avtalebasis 
 Likebehandlingsnorm – Dir 97/81/EF – ravt § 4 
 «tilsigelsesavtaler» – Rt. 2005.826, Rt. 2006.1158 
 
Prøvetid – aml. § 15-6 – formkrav 
 Anvendelig ved alle ansettelsesformer 
 Skranker ved videreføring, ctr. endring 
  Rt. 1996.1026, Rt. 1997.56 
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Midlertidig ansettelse – aml. § 14-9 m.v – ikke formkrav 
 Skranker for adgangen – «arbeidets karakter», vikariater, m.m. 
 Unntak § 14-1o 
 Rettsvirkningsspørsmål – «fireårsregelen» 
  Rt. 2005.826, Rt. 2009.578 
 
 
Arbeidsleie – et alternativ? 
 Aml. §§ 14-12 – 14-14 
 Regulering av utleievirksomhet – arbeidsmarkedslov §§ 25 – 27 
 Lovendringer 2012 − «Vikarbyrådirektivet» – Dir. 2008/104/EF og 

aml. § 14-12 a – c; tjml. § 3 ff [NB Endringslov 22.06.2012 nr. 33] 
 
 
«Krav» på ansettelse 
 Regler om fortrinnsrett til ansettelse  

– aml. § 14-2 Oppsagte 
− § 14-3 deltidsansatte 

 Tariffavtaleregler 
 
 
Skriftlig arbeidsavtale 
 
Aml. §§ 14-5 flg.  
Skriftlighetskrav – men ikke gyldighetsvilkår 
Innholdsspørsmål – særlig om tariffavtalehenvisninger 
[Sjøml. § 3 jfr. forskrift 2. mars 1986 nr. 230] 
 
 
 
 
 
 

Litteratur: 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 168−262 
 
Supplerende: 
Fougner, Breibøl m.fl., Omstilling og nedbemanning, 147−159 
Christel Søreide, «Midlertidig ansattes rett til fast stilling etter fireårsregelen», 
Arbeidsrett 2009, 146−164 [tilgjengelig i Idunn] 
  

http://www.idunn.no/ts/arbeid/2009/03
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III RETTIGHETER OG PLIKTER I ARBEIDSFORHOLD 

 
Grunnelementene:  
Plikt til å stille sin arbeidskraft til rådighet  
– plikt til å betale lønn/vederlag 
 
Arbeidspliktens omfang - alment 
Rettsgrunnlag: Arbeidsavtale, tariffavtale, praksis og styringsrett 
  Variasjoner ut fra avtalegrunnlag og praksis 
 Endringer i arbeidsforhold − en grense mot stillingsvern 
 
Arbeidstid 
Lovgivning som rammer, avtaler mv. som rettsgrunnlag 
Anvendelsesområdet for aml. kap. 10 (§ 10-12) 
 
Grunnstrukturen i arbeidstidsreguleringen – aml. 
 «Driftstid» – dag, natt, søn- og helligdager 
 Arbeidstid for den enkelte − omfang og plassering 
  Alminnelig arbeidstid – merarbeid – overtid. § 10-6 
  Pauser, døgn- og ukehvile 
 
Tilpasninger – ulike nivåer og virkemidler 
 Gjennomsnittsberegning, dispensasjoner − § 10-5, § 10-6 
 Avtaleløsninger – § 10-12, særlig om fjerde ledd 
 
Permisjonsrettigheter  
Aml. kap. 12 
Svangerskap og fødsel, § 12-1 − § 12-4 
 Svangerskapskontroll 
 Permisjon under svangerskapet for gravide 
 Fars permisjon ved fødsels, evt. permisjon for adoptivforeldre og 

fosterforeldre ved omsorgsovertagelse 
 Mors- og foreldrepermisjon m.v. efter fødsel, § 126 − § 12-8 
Forholdet til trygderegler – ftrl. kap. 14 − og tariffavtalereguleringer 

§ 14-4. Svangerskapspenger  
 En arbeidstaker har rett til svangerskapspenger dersom hun etter bestemmelser i lov eller 
forskrift blir pålagt å slutte i sitt arbeid fordi hun er gravid, og det ikke er mulig å omplassere 
henne til annet høvelig arbeid i bedriften. … 
 Svangerskapspenger ytes fra det tidspunktet medlemmet må slutte i arbeidet, og fram til 
tre uker før fødselen. Fra sistnevnte tidspunktet ytes det foreldrepenger etter bestemmelsene i 
§§ 14-5 til 14-16.  
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Svangerskapspengene beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger fra trygden, … 
§ 14-6. Opptjening av rett til foreldrepenger  
       Rett til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet. … 
§ 14-7. Beregning av foreldrepenger  
       Foreldrepenger til hver av foreldrene beregnes på grunnlag av vedkommendes inntekt etter 
de samme reglene som for sykepenger fra trygden, se kapittel 8. … 
§ 14-9. Stønadsperioden for foreldrepenger  
       Ved fødsel er stønadsperioden 235 stønadsdager (47 uker) med full sats eller 285 
stønadsdager (57 uker) med redusert sats. Stønadsperioden etter fødselen er 220 stønadsdager 
(44 uker) med full sats eller 270 stønadsdager (54 uker) med redusert sats. … 
§ 14-10. Generelle bestemmelser om uttak av foreldrepenger  
       Ved fødsel kan foreldrepenger tidligst tas ut fra 60 stønadsdager (12 uker) før fødselen. 
Moren kan senest påbegynne uttaket 15 stønadsdager (3 uker) før fødselen. Dette gjelder 
uavhengig av om det er valgt full sats eller redusert sats, se § 14-9 tredje ledd. Faren kan ikke 
ta ut foreldrepenger i de første 30 stønadsdagene (6 ukene) etter fødselen. Dette gjelder likevel 
ikke utvidelsen ved flerbarnsfødsler, se § 14-9 fjerde ledd.  
§ 14-12. Uttak av fedrekvote  
       Dersom begge foreldre fyller vilkårene for rett til foreldrepenger, er 60 stønadsdager (12 
uker) av stønadsperioden forbeholdt faren (fedrekvote).  
       Faren kan ta ut fedrekvoten uten hensyn til om vilkårene i § 14-13 første ledd er oppfylt. 
Fedrekvoten kan også tas ut samtidig med at moren tar ut graderte foreldrepenger på opptil 50 
pst. av valgt sats, se § 14-16.  

 
Barns eller barnepassers sykdom 
 Aml. § 12-9, jfr. ftrl. § 95 − § -9-9 
 
Omsorg for og pleie av nære pårørende 
 Aml. § 12-10, jfr. ftrl. § 9-10 − § 9-16 
 
Permisjon for 
 Utdannelse, § 12-11 
 Militærtjeneste m.v., § 12-12 
 Offentlige verv, § 12-13 
 [Religiøse høytider utenom Den norske kirke, § 12-15] 
 
Tvisteløsning for arbeidstids- og permisjonsrettigheter 
 Arbeidstid: aml. § 10−13 – noen spørsmål/bestemmelser 
 Permisjoner: aml. § 12-14 – alle bestemmelser i kap. 12 
Tvisteløsningsorgan: Tvisteløsningsnemnd, aml. § 17-2 
 Detaljer og praksis: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78505  
 

Litteratur 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 168−262, 273−302, 321−322, 

324−325, 461−462 
Supplerende: 
Fougner, Breibøl m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 135−147 
  

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78505
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LOJALITET OG KONTROLL 
Lojalitetsplikter 
Utgangspunkter:  Lojalitetsplikten for arbeidstagere 
 Plikt til innrettelse, men mer 
 Lojalitet, interessevern og konkurranse 
En gjensidighetsplikt: Arbeidsgivers lojalitetsforpliktelser 
 
Lojalitet, ytringsfrihet og varsling 
 Grunnlovens § 100 – og  

Aml. § 24 og § 2-5 
 Virksomhets- og sektorvise retningslinjer om håndtering av 

varslingsspørsmål. F.eks. 
 Arbeidstilsynet: Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Veileder 

m.m. 
 Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten (nettsted) 
 «Når sant skal sies»; en veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling. 

(Info og pdf.) 
 
Kontroll 
Styringsrett og kontrolltiltak.  
 Tariffbaserte begrensninger 
 Aml. kap. 9 Prosedyrer og materielle skranker 
  Saklighetskrav og proporsjonalitet 
Personvern – personopplysningslov 14. april 2000 nr. 21  

 og forskrifter 
Litteratur: 

Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 302−321, 322−325 
Supplerende: 
Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 2 hft. 2 (2005) [temahefte om ytringsfrihet i 

arbeidsforhold] 
Maren Elvestad, «Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidsforhold», Arbeidsrett 2011, 
130-143 
St.meld. nr. 26 (2003–2004) Om endring av Grunnloven § 100, 100−107, 182−186 
[ansattes ytringsfrihet m.v.] 
Kyrre Eggen, «Arbeidsgivers tilrettelegging for varsling», Arbeidsrett 2009, 1-33. 
Sissel C. Trygstad, Med rett til å varsle – men hjelper det, og er det lurt? Fafo-rapport 
2010:18 (http://www.fafo.no/pub/rapp/20162/20162.pdf)  
Mona Bråten, Kontroll og overvåking i arbeidslivet. Fafo-rapport 2010:22 
(http://www.fafo.no/pub/rapp/20166/20166.pdf)  
Victoria van der Lagen, «Rusmiddeltesting i arbeidsforhold − arbeidsgivers adgang og 
skranker», Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 3 (2008) [kan lastes ned] 
Mette Borchgrevinck, «Arbeidstakeres personvern – EMK og nye e-postregler», 
Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 4, 179-197 (2009) [kan lastes ned] 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=92257
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=92257
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2007/retningslinjer-for-utarbeidelse-av-lokal.html?id=485618
http://www.nho.no/etikk-og-korrupsjon/naar-sant-skal-sies-article17971-93.htmlhttp:/www.nho.no/etikk-og-korrupsjon/naar-sant-skal-sies-article17971-93.html
http://narf.imaker.no/ara-publis/
http://narf.imaker.no/ara-publis/
http://www.fafo.no/pub/rapp/20162/20162.pdf
http://www.fafo.no/pub/rapp/20166/20166.pdf
http://narf.imaker.no/ara-publis/
http://narf.imaker.no/ara-publis/
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VEDERLAGSSPØRSMÅL, LØNN 

 
Lønnsfastsettelse, avlønningsformer,  
 (Jfr. I, Reguleringsformer, Lønnsdannelse, avtaleregulering og 

lovgivning) 
Lønnsformer 
 Individuelle lønnsavtaler, typer av lønnssystemer 
 Tidlønn, prestasjonslønn, minstelønn, normallønn 
 Arbeidsmiljøkrav: aml. § 4-1(2) 
 
Lønnsfastsettelse – avtalespørsmål, individuelt eller kollektivt 
 Lovregulering – ikke-diskrimineringsregler (senere) 
 Privatskolelov 4. juli 2003 nr. 84 
  § 4-4. Lønns- og arbeidsvilkår 
   Undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarande offentlege skolar. 

 ctr. opplæringslov 17. juli 1998 nr. 61 § 4-2(2) m.v. (lærlilngekontrakter) 
 
Andre ydelser – tillegg, bonus, naturalydelser 
 
Lønnsutbetaling og lønnsvern 
 Kontantprinsippet, betalingsterminer – aml. § 14-15 
 Lønnsvern – mot arbeidsgivertrekk, aml. § 14-15, og 

 − annet kreditorvern, dekningslov 8. juni 1984 nr. 59 § 2-7 
 Lønnsgaranti ved arbeidsgivers konkurs m.v. 
   lønnsgarantilov 14. desember 1973 nr. 61, dekningslov 1984 
 
Vern mot inntektsbortfall i arbeidsforholdet 
Tilbakeblikk – hovedforpliktelsene 
Fraværsformer og vederlagskrav 
 Sykdom – ftrl. kap. 8 II, NB jfr. § 8-10 
 Permisjoner (se foran) 
 Ferie – ferielov  
 Arbeidskonflikt se nedenfor 
 Permittering, opphør − arbeidsløshet 

 
Litteratur: 

Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 325−348 
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FERIE, VEDERLAGSRISIKO, PERMITTERING 

Nærmere om ferie 
Skillet rett til fri – rett til penger 
Retten til fri – grunnregler om varighet og plassering 
 Ferie ved opphør (oppsigelse m.v.) 
Retten til penger – opptjening, utbetaling, skatt 
 
Permittering 
Introduksjon – vederlagsrisikospørsmål 
Permitteringskompetanse – tariffavtaleregulering, andre grunnlag 
 Materielle vilkår – saklighetskrav, variasjoner 
Regler om fremgangsmåter, frister, m.v. 
Rettsstillingen under permittering 
 Permitteringslønnslov 6. mai 1988 nr. 22  
 – arbeidsgiverperiode og trygdeperiode; stadige endringer 

 P.t. Forskrift 14. desember 2005 nr. 1486 om adgang til å permittere utover begrensningen i 
lov om lønnsplikt under permittering (som sist endret 15.12.2011 mvf. 01.01.2012) 
§ 1. Arbeidsgiver kan permittere utover begrensningen i lov om lønnsplikt under permittering 
§ 3 (2) første ledd, likevel ikke utover 30 uker. 

 
Arbeidsløshetstrygd 
Grunnvilkår 
 Forutgående inntekt, § 4-4 
 «Reell arbeidssøker», § 4-5  
  opphør med «rimelig grunn» 

 Møteplikt og meldeplikt m.v. 
Beregningsregler og samordning med andre ydelser 
Tidsbegrenset bortfall («avstengning»), § 4-20, § 4-21 
«Arbeidskampnøytralitet» − bortfall ved streik og lockout, § 4-23 

Det ytes ikke dagpenger til medlem som deltar i streik, eller som er omfattet av lock-out eller 
annen arbeidstvist. Det samme gjelder medlem som ikke deltar i arbeidstvisten, men som på grunn 
av arbeidstvisten blir ledig ved bedrift eller arbeidsplass som tvisten gjelder, dersom det må antas 
at vedkommendes lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket ved utfallet av tvisten. 
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Særlige regler for permitteringer − § 47 

Det kan ytes dagpenger til medlem som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre 
forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Med permittering menes i denne sammenheng at 
arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller 
driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle. 

Og Forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet – kap. 6 om 
permitterte 

 
 

Litteratur: 
Fougner, Breibøl m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 336−343, 218−243 
Supplerende:  
Gerd Engelsrud, Styring og vern, 4. utg. (2009), 242-253 
Stein Evju, «Permittering og trygd : Trekk av rettsutviklingen», Arbeidsrett 
og arbeidsliv Bind 2, 135−184 (2007) [kan lastes ned] 
Vigdis Opsal, «Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt», 
Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 2, 185-302 (2007) [kan lastes ned]  
Fougner, Breibøl m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 381−386 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 348−356 
 
 
 
  

http://narf.imaker.no/ara-publis/
http://narf.imaker.no/ara-publis/
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IV DISKRIMINERINGSVERN 
 
Et tema ut over arbeidsrettens område 
Mange og ulike rettsgrunnlag 
 
 
«Lovfordelingen» 
 Aml. § 13-1 Forbud mot diskriminering: 

(4)  Ved diskriminering på grunn av kjønn gjelder likestillingsloven [lov 9. juni 
1978 nr. 45] 

(5)  Ved diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 
hudfarge, språk, religion og livssyn gjelder diskrimineringsloven [3. juni 
2005 nr. 33].  

(6)  Ved diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne gjelder 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven [20. juni 2008 nr. 42] 

 Sjøml. kap. II A 
 
 
EØS-rettslig bakgrunn 

Rammedirektivet Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing 
the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic 
origin 
Rammedirektivet Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 
establishing a general framework for equal treatment in employment and 
occupation 
Directive 2006/54/EC of the European Parliaments and of the Council of 5 July 
2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal 
treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast) 
               avløser likelønnsdirektivet 75/117/EØF og likebehandlingsdirektivet 
76/207/EØF med senere endringer 
Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures 
to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers 
and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual 
Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC 
[rammedriektivet om arbeidsmiljø]) 
Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework 
Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC 
Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework 
agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP 
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«Diskrimineringsgrunner» 
 Kjennetegn ved person 
  Etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk 
  Kjønn 
  Seksuell orientering 
  Nedsatt funksjonsevne 
  Alder 
 Persons oppfatninger m.v 
  Religion eller livssyn 
  Politisk syn  
 Status i arbeidsforhold 
  Deltid 
  Midlertidig ansettelse 
  Medlemskap i arbeidstagerorganisasjon [eller ikke-medlemskap] 
   Rt. 2001.248, Rt. 2001.1413 
 
Diskrimineringsforbud 
 Diskrimineringsbegreper 
  Direkte og indirekte diskriminering 
  «Trakassering» − aml. § 13-1 (2), diskrl. §§ 5, 6, D&Tlov §§ 6, 7 
  «Instruks om å diskriminere» − aml. § 13-1 (2), diskrl. § 7,  

D&Tlov § 8 
 
Anvendelsesområde – arbeidsrettslig sett 
 Alment: aml. § 13-2 [sjøml.] 
 Ansettelser  
  Se i II foran, og likestl. § 4 jfr. §§ 3 og 3a; diskrl. § 11, D&Tlov § 14 
  Lønn og andre arbeidsvilkår 
   Likestl. §§ 5, 6 
   Unntaksregel aml. § 13-2(4) 
  Opphør av arbeidsforhold 
   Likestl. § § 4 jfr. §§ 3 og 3a 
   Aml. § 15-13a Opphør av arbeidsforhold grunnet alder 
  Sjøml. § 19 nr. 1(6) 
 
Enkelte temaer 
 Lønn – likelønn i virksomhet ctr. (retts)politisk likelønn 
 Alder – pensjonsalder og aldersgrense 
 Rt. 2010.202 Kystlink; Rt. 2011.609 SAS piloter;  

Rt. 2011.694 Gjensidige; Rt. 2012.219 CHC piloter 
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Håndhevelse og sanksjoner 
 Likestillings- og diskrimineringsombud og  

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
 – «global» kompetanse; diskrimineringsombudslov (dol.) 

10. juni 2005 nr. 40 
 Unntak: 
  Aml. § 13-1(3)  [deltid, midlertidig ansatte] 
  Aml. § 13-9  [sanksjoner] 
  Likestl. § 8a(5) 
 Likestillings- og diskrimineringsombudet 
  Ikke vedtaksmyndighet 
 Særlige kompetanseskranker – for LD-nemnda 
  Forholdet til andre forvaltningsmyndigheter, dol. § 9 
  Skranker i hht. dol. § 7; full domstolsprøvelse, dol. § 12 
  Forholdet til Arbeidsretten – dol. § 10 
 
 Sanksjoner 
 Skranker i hht. dol. § 7 
  Aml. § 13-9 – oppreisning, erstatning, ugyldighet 
  Lstl. § 17 − erstatning 
  Diskrl. §§ 14, 15 – oppreisning, erstatning, straff 
  D&Tlov § 17 − erstatning 
 
 
 

Litteratur: 
Vibeke Blaker Strand, «Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter 
norsk rett-et ensartet vern?», Lov og Rett 2007, 131-153. 
Supplerende: 
NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern : Diskrimineringslov-
utvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og 
ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK 
Fougner, Breibøl m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 96−105 
Gerd Engelsrud, Styring og vern, 4. utg. (2009), 117−147 
Flere kapitler i Anne Hellum, Kirsten Ketscher (red.), Diskriminerings- og 
likestillingsrett. Oslo: Universitetsforlaget 2008. 
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V STILLINGSVERN 
 Dette er et stort temafelt. Generelle litteraturreferanser er gitt bakerst i avsnitt V, 

bare med noen enkelte henvisninger underveis. 

1 Materielle regler 
 
Utgangspunkter. Den kontraktsrettslige synsvinkel 
 Fra frihet til saklighet 
 Rt. 1935.467 og utviklingen videre 
 
 
De materielle opphørsvilkårene 
 Saklig grunn − aml. § 15-7(1) 
 Grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold − § 15-14(1) 
Sideblikk til tjenestemannslov og sjømannslov 
 
 
Strukturen i de materielle opphørsreglene – oppsigelsessaker 
 Grunnkravet: Saklig grunn 
 Oppsigelsesforbud («uansett saklig grunn») 
  § 15-8 sykdom (tidsavgrenset) 
  § 15-9(1) graviditet 
  § 15-10(1) militærtjeneste 
 Felles: bevis-presumsjonsregler (§ 15-8(2), § 15-9(1), § 15-10(2)) 
  § 16-4(1) virksomhetsoverdragelse (ikke slik regel, men (2)) 
  § 15-7(3) – betinget [sammenheng med § 16-4(1)] 
 Suspensjon av oppsigelsesvirkninger 
  § 15-9(2) permisjon for svangerskap, efter fødsel, ved adopsjon 
 [Prøvetid – senere] 

Bortfall av vern (både oppsigelse og avskjed) –  
  § 15-13a – alder 
   Rt. 2011.694 Gjensidige (jfr. s. 17) 
  Unntak for «øverste leder» § 15-16(2) - betinget 
 Unntak fra reglene i det hele: Aml. § 15-17 
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Grunnkravene – den normative karakteren 
Både «saklig grunn» og «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold» 
viser til skjønnsmessige vurderinger − de er «avveiningsnormer» 
 
En første problemstilling: Hva er relevant – hva er det ikke? 
 
Saklighetskravet som hovedillustrasjon: 
 Noen begrunnelser/momenter er uansett ikke saklige 
  (oppsigelsesforbudene) 
  Strid med diskrimineringsforbud 
  Strid med fredspliktreglene i atvl. § 8(2) 
   (atvl. = arbeidstvistloven, 27. jan. 2012 nr. 9) 
  Vilkårlighet, usaklig forskjellsbehandling 
 Forhold som er saklige efter sin art 
  Virksomhetens forhold 
   Omstillinger 
   Økonomi 
   Behov for arbeidskraft / kvalifikasjoner 
  Arbeidstagerens forhold 
   Adferd i arbeidsforholdet 
   Illojalitet, konkurrerende virksomhet 
   Insubordinason (ordrenekt o.l.) 
   Samarbeidsproblemer, trakassering m.v. 
   Tilpasning til arbeid og arbeidsplass 
   Kvalifikasjoner / ”loss of license” 
   Sosiale hensyn 
   Tjenestetid (”ansiennitet) 
   Adferd utenfor arbeidsforholdet (”i fritiden”) 
  Felles: Undersøkelse, korreksjoner; samhandling med 

tillitsvalgte/arbeidstagerrepresentanter  
   («informasjon og drøftelser»); evt. (ad)varsel 
 
 Avveininger 
  Regler med særskilte retningslinjer 
   § 15-6(1) 
   § 15-7(2) 
  Spesielle, men generelle – (Rt. 1986.879 Hillesland) 
  Omplasseringsregelen i § 15-7(2) 
   Rt. 1995.227 Parkarbeider 
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   Rt. 2008.749 Posten Norge 
 
Domstolsprøvelse av momenter og avveining 
 Domstolene har full prøvelsesadgang 
 Det viktige er intensiteten – hvor dypt prøves det 
  Rt. 1984.1058 Nationaltheatret [§ 15-7(1)] 
  Rt. 1999.989 Vest-Ro [§15-7(1) jfr. (2); OavV-sak] 
  Rt. 1986.879 Hillesland; tjenestetid, sosiale forhold m.m. 
  Rt. 1992.776 Sparebanken Nord-Norge; økonomi, utvelgelse, 

tjenestetid, grundighet i prosess, samarbeid med 
tillitsvalgte 

  Rt. 1987.117 Bergen Diesel (kjennelse); samarbeid med 
tillitsvalgte 

  Rt. 2001.71 Rasmussen; samarbeid med tillitsvalgte, lokal 
avtale om ansiennitet 

 
Avskjed og suspensjon − § 15−14 og § 15-13 
 
 
 

Litteratur ad det materielle: 
Fougner, Breibøl m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 244−283 
Supplerende: 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 416, 428−451  
Gerd Engelsrud, Styring og vern, 4. utg. (2009), kap. XI 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
2 Prosedyrer før avgivelse 
 
Opphørsmeddelelse (særlig fra arbeidsgiver) er formbundet − § 15-4; 
men forut for avgivelse skal visse prosedyrer følges: 
 
 
Den generelle regelen er § 15-1 – drøftelse med den enkelte, og dennes 
tillitsvalgte 
Gjelder også ved avskjed − § 15-14(2) 
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I tillegg kommer spesielle regler for visse typer av situasjoner 
 
Her er flere regelsett sentrale 
 
Dels lovens § 15-2 om «masseoppsigelser» 
 EU/EØS-rettslig bakgrunn (Direktiv 98/59/EF) 
 Begrep (1) 
 Informasjon og drøftelse (2), (3) 
 «Avtaleformålet», (2)(1) 
 Melding til Nav (3 i.f.) jfr. arbeidsmarkedsl. § 8 
  (Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven), 10. des. 2004 nr. 76) 

− Formål og funksjon (§ 15−2(5)) 
 Forholdet til § 15 1 
 Meldeplikt til fylkeskommunen efter omstillingsloven (lov 6. juni 2008 

nr. 38: Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd 
(omstillingslova))   

 Melding, drøftelser med flere, skranke for beslutning − §§ 3, 4 og 5. 
 
Mer generelle bestemmelser: 
 De alminnelige bestemmelsene om informasjon og drøftelser i aml. 

kap. 8; arbeidsmiljøutvalgsbehandling, aml. § 7-2(2)(b). 
 Ganske tilsvarende bestemmelser finnes i mange hovedavtaler – 

f.eks. arbeiderhovedavtalen LO – NHO §§ 9-1 – 9-12, 9-16 – 9-19, 
12-8;  
hovedavtalen Finans kap. 4 Intro, § 13 A nr. 8, § 13 B nr.1−7, § 20 

 Disse gjelder også, og noen gjelder spesielt, for omstillings/nedbeman-
ningssituasjoner 

 Selskapsrettslige regler – aksjelovenes bestemmelser om prosedyrer 
for tilretteleggelse og behandling i kompetente organer. 

 
 
Se for en kortfattet sammenstilling av de ulike reglene Fougner, Breibøl 
m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 285−287 
Supplerende: 
Simen Smeby Lium og Kjersti Borgen, «Omstillingslova snaue tre år etter 
ikrafttredelsen – et overblikk og en oppfordring til lovgiver», Arbeidsrett 2010, 
142−158 [tilgjengelig i Idunn] 
 

http://www.idunn.no/ts/arbeid/2010/03-04
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3 Avgivelse, formkrav og frister 
 
Opphørsmeddelelse (særlig fra arbeidsgiver) er formbundet − § 15-4; jfr. 
i 2 foran 
Både for oppsigelse og for avskjed gjelder 

- Krav om skriftlighet (for begge parter) 
- Krav om innhold (for arbeidsgiver), § 15-4(2), evt. også (3) 
- Krav til overleveringsform, § 15 4(2) 

 [Rettsvirkninger ved formfeil – senere] 
 
Når en opphørsmeddelelse er gitt, opphører arbeidsforholdet som 
utgangspunkt når «tidsvilkåret» er oppfylt: 
 Ved avskjed inntrer opphør umiddelbart − § 15-14 («øyeblikkelig 

fratreden») 
 Ved oppsigelse er opphørstidspunktet ved utløpet av 

oppsigelsesfristen. 
 
Alminnelige regler om oppsigelsesfrister – aml. § 15-3 
 «minstefrist» på en måned, (1) – unntak for prøvetid og permittering 

(8) og (9) 
og unntak for ulykker m.v. (10) 

 Utvidelser med tjenestetid og alder, (2) og (3) 
 Beregning av sammenheng (4) og (5) 
 Avtaleadgang og avtalesperre – (1) og (8) 
 Merk: Utløp ved månedsslutt, men ikke for unntaksreglene – (4) [ctr. 

tjml. og kommuner – forlengede frister] 
 Adgang til avtaler om lengre oppsigelsesfrister 
 F.eks.  Sentralavtale Finans – minst 3 (4, 5, 6) måneder; § 19 
  Lederavtalen – minst 3 mnd efter tre år; § 5 
  Hovedtariffavtalen kommuner – som hovedrgel 3 mnd. (+ for 

eldre); § 3 pkt. 3.2.1 
 
Merk: Rettsvirkninger av «masseoppsigelsesreglene»: 
 Aml. § 15-2(5) jfr. omstillingslov § 8(3) og (4): Utløp av 

oppsigelsesfrist har likevel ikke virkning før utløpet av den 
gitte fristen. 
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 EFD sak 188/03 Junk 
  (jfr. Fougner, Breibøl, mfl., s 335 med videre henvisning; 
  Evju: «Informasjon og drøftelser som beslutningsvilkår» [på leselisten]  
 
En særegen regel: Sentralavtale Finans § 20 nr. 2: 
 «Oppsigelser begrunnet i virksomhetens forhold kan ikke gjennomføres før tidligst 2 

måneder etter at beslutning om oppsigelser er fattet.» 
Hvordan skal den forstås? Et tariffavtaletolkningsspørsmål: 
«Saksbehandlingstiden skal være minst 2 måneder fra formell beslutning om oppsigelse er tatt, 
til utsendelse av de enkelte oppsigelser, jfr. uttrykket ”gjennomføres”. Bestemmelsen innebærer 
således ingen forlenget oppsigelsesfrist i forhold til § 19. 
Når det treffes en formell beslutning om oppsigelser, anbefales det at man i beslutningen 
henviser til bestemmelsen i § 20 nr. 2, slik at det i ettertid ikke oppstår tvil om når 2-måneders 
fristen skal regnes fra. Den formelle beslutning må ikke nødvendigvis inneholde et konkret tall 
for oppsigelsene. Det er tilstrekkelig at f.eks. styret fatter en prinsippbeslutning om at 
oppsigelser pga. rasjonalisering/driftsinnskrenkning må iverksettes, og dermed overlater til den 
administrative ledelse å gjennomføre prinsippvedtaket i samsvar med bl.a. reglene i § 20 nr. 1.» 
 Fra Felleskommentarer til Hovedavtalen, 2011. 
 
 
Prosedyre efter at opphørsmeddelelse er gitt: Reglene om forhandlinger, 
aml. § 17-3; jfr. nedenfor. Gjelder ikke bare oppsigelse/avskjed. 
 
 
 
4  Rett til å fortsette i stilling 
− er en rett til å fortsette «direkte» ut over utløpet av oppsigelsesfristen, 
− eller til å komme inn igjen i en stilling man har fratrådt, under 

behandlingen av en tvist om rettmessighet 
 
 
Grunnregler for oppsigelser − § 15-11 

1) Ubetinget rett under forhandlinger, jfr. § 17-3 − hvis forhandlinger er 
krevet i samsvar med bestemmelsene der 

2) Ut over forhandlingenes avslutning – bare hvis det «doble vilkåret» i 
§ 17-4(5) er overholdt; unntak ved formfeil 

Retten til å fortsette gjelder ikke ved 
- oppsigelse i prøvetid 
- midlertidig ansettelse 
- deltager i arbeidsmarkedstiltak 
- innleie 

 men her gjelder en betinget rett til å fortsette/gjeninntre (3), dog ikke 
for deltager i arbeidsmarkedstiltak (4) 
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 Tilsvarende gjelder ved «urettmessig utestengelse» efter 

oppsigelsesfristens utløp (5) 
 
 
Retten er videre betinget: Domstolen kan bestemme fratredelse efter krav 
fra arbeidsgiver; aml. § 15-11(2) 
 Vurderingstema og momenter 
Her: Se Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 451−458 
 
 
 
5 Behandling av tvister 
 
Forhandlinger er et første skritt – men ikke obligatorisk 
 
Søksmål: 
 Søksmålsfrister − § 17-4(1)−(4) og § 17-5: Variasjon mellom 

situasjoner/typer av krav 
 Alminnelig prosessregler, alminnelige domstoler – § 17−1 (dog (2)) 
 Egne meddommerutvalg, § 17-5 og § 17-7 
 
 
 
6 Rettsvirkninger 
 - av formfeil, og 
 - ved materiell svikt (urettmessighet) 
 
Det felles utgangspunktet: Det kan kreves erstatning 
 Aml. §§ 15-12 og 15-14, § 15-5(2) og § 15-13(4), § 14-11(2), 

§ 14-14(2); jfr. § 17-4(1) 
 
Ved avskjed, oppsigelse og formfeil, samt ved suspensjon, ad dette kan det 
også kreves dom for ugyldighet 

− dvs. at arbeidsforholdet skal fortsette, evt. ved å bli 
gjenopptatt, som om urettmessig opphør ikke hadde funnet 
sted 

− tilsvarende vil gjelde hvis fireårsregelen i aml. § 14-9(5) får 
anvendelse 

 
Ved midlertidig ansettelse (ellers) og ved innleie kan det gis dom for  
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− at et (fast = tidsubestemt) arbeidsforhold likevel består; 
§ 14−11(1), § 14-4(1). 

 
Men: 
 
Selv om det foreligger grunnlag for ugyldighet/dom for fastansettelse, kan 
retten likevel (unntaksvis) bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre/ikke 
foreligge: 
 § 15-14(3) om avskjed: to alternativer: 

- hvis vilkårene for saklig oppsigelse foreligger 
- hvis «åpenbart urimelig» 

 § 15-12(1) om oppsigelse: ett alternativ 
- hvis «åpenbart urimelig» 

 Samme kriterium i § 15-5 om formfeil (ved oppsigelse eller avskjed), 
§ 14-11(1) og § 14-14(1) 

 
 
 
 

Litteratur: 
Fougner, Breibøl m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 244−335 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 451−496 
Supplerende: 
Gerd Engelsrud, Styring og vern, 4. utg. (2009), kap. XI 
Ellers er det så mye litteratur om de spørsmålene som omfattes av avsnitt V, at jeg 
avstår fra å gi henvisninger. Den interessert vil ikke ha vanskeligheter med å finne stoff. 
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VI VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE 
 
Temafeltet – i relasjon til ansettelsesforhold, stillingsvern, m.v. 
 
Den EU/EØS-rettslige bakgrunnen – fra 1977 til Direktiv 200/23/EF, 
 Og en omfattende rettspraksis fra EU-domstolen 
 
Hovedproblemstillingen (problemområdene): 

− Når foreligger en «overdragelse av virksomhet» i lovens 
forstand; aml. § 16-1 

− Overgang eller ikke av individuelle arbeidsforhold 
− Overgang av tariffbundethet? 
− Individuelle lønns- og arbeidsvilkår efter en overgang 

 
 
(1) Begrepet virksomhetsoverdragelse 

Det omfatter overdragelse både av en hel og av en del av en 
virksomhet; § 16-1 

− «til en annen arbeidsgiver» (= rettssubjekt) 
 
(a) Nøkkelkriteriet(ene): «en selvstendig økonomisk enhet» 
  som «bevarer sin identitet» (efter overføringen) – ett eller to 

temaer? 
 
Vurderingstemaet: En helhetlig vurdering 
  EFD sak 24/85 Spijkers, Rt. 2006.71 SAS Braathens (som 

gjengir fra Spijkers og flere andre EF-domstolsavgjørelser), 
  Rt. 2010.330 Bardufoss 
 
  Hvilke momenter som har betydning, vil variere med hva slags 

virksomhet det er tale om, jfr. Spijkers og rettspraksis omtalt i 
leseliste-litteraturen. Det kreves en viss «stabilitet» for at noe 
skal anses som en virksomhet, ikke bare en aktivitet 

 
 Problemstilling: 
  Skal elementene «selvstendig økonomisk enhet» (før 

overføring) og «bevarer sin identitet» (efter overføring) 
vurderes hver for seg – eller kan begge inngå i en samlet 
helhetsvurdering? 
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  Rt. 2011.1755 Gate Gourmet  pdas.  Rt. 2012 (21. juni, HR-
2012-1280-A) Stena Songa 

 
(b) Det tredje nøkkelkriteriet: «ved overdragelse», «til en annen 

arbeidsgiver», § 16-1 − «the transfer of an undertaking, 
business or part of a business to another employer as a result 
of a legal transfer or merger»  

 
Direkte kontraktsforhold overdrager – erverver –  
 EFD sak 135/83 Abels; EFD sak 101/87 Bork, «i en 

kontraktsmessig sammenheng» 
 Tilbakeføring ved opphevelse av kontrakt; EFD Case 287/86 

Ny Mølle Kro; EFD sak C-12/96 Vidal 

men ikke bare: 
EFD sak C-175/99 Mayeur – offentlig overtagelse 
EFD sak C-463/09 CLECE – offentlig overtagelse 

«Triangelforhold» − anbudssituasjoner ved bortsetting av arbeid 
(«outsourcing»      Utleier 
 EFD 324/86 Daddy’s Dance Hall  

 
       Leietager             Ny leietager 

  EFD sak C-232+233/04 Güney-Görres (el. Securicor) 
 
 En tidsdimensjon – når er overdragelsestidspunktet? 
  ARD 2008.113 StatoilHydro  (=ARD-2008-8) 

  
(2) Overgang av arbeidsforhold 
Grunnregel: De arbeidsforhold som foreligger hos overdrager på 

overdragelsestidspunktet, har rett til å «følge med» over til 
erververen – et formløst arbeidsgiverskifte; aml. § 16-2(1) 

 Dette gjelder de arbeidsforhold som var knyttet til den (delen av) 
virksomheten som overføres 
− et særlig problem ved deloverdragelser 

 
Denne retten vernes av et «forbud» mot oppsigelse på grunn av 
virksomhetsoverdragelsen – en absolutt ugyldighetsregel som ikke åpner 
for alternativet fratredelse ved «åpenbar urimelighet»; jfr. § 16-4(1) og (3) 
[med unntak av § 15-12 første ledd siste punktum] 
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Men den enkelte arbeidstager har ikke plikt til å følge med over; jfr. § 16-3 
om «reservasjonsrett».  

Vilkår for utøvelse av retten − § 16-3(2) 
Hva er rettsvirkningene? 
Rett til å fortsette hos overdrager («valgrett» – eller opphør av 
arbeidsforholdet? 
 Rt. 2000.2047 Psykiatri, m.fl. 
Eventuelt fortrinnsrett til senere ansettelse − § 16-3(3) 

 
 
(3) Tariffavtale og tariffbundethet 
 
Aml. § 16-2(2): Utgangspunktet er at tariffbundethet skal gå over 
Typisk sett vil ikke selve tariffavtalen gå over – tariffavtalene er 
«organisasjonsmessige», den enkelte virksomhet er ikke avtalepart, bare 
medlemsbundet 
 Unntak for «direkteavtaler» 
 
Erververen har «reservasjonsrett» − tre ukers frist til fagforeningsparten 
 Fristløp og fremgangsmåter 
 ARD 2008.113 StatoilHydro,   
 ARD 2008.189 D&F Group (=ARD-2008-13) 
 
Ikke reservasjonsrett ved tariffbundet efter alminnelige tariffrettslige 
normer (forarbeidsforutsetning) 
 Fusjon – et særskilt tema her 
 
 
(4) Individuelle lønns- og arbeidsvilkår efter en overgang 
 
Det grunnleggende utgangspunktet er gitt gjennom aml. § 16-2(1): 
 «Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller 

arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres 
til den nye arbeidsgiver.» 
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Det er: En arbeidstager som går over, skal ha de samme rettigheter – lønns- 

og arbeidsvilkår – hos erververen som hun/han hadde hos 
overdrageren («arbeidsavtalen fortsetter uendret»). 

 Det gjelder hver enkelt rettighet for seg – ingen »helhetsvurdering». 
 Erververen får den samme kompetanse til å regulere arbeidsforholdet – 

samme «styringsrett» − som overdrageren hadde, ikke mer. 
 
Men dette gjelder ikke ubetinget. 
 
Det kan være at det gjelder et annet rettslig reguleringsregime hos 
erververen.  
 Hvis et slik annet regime får anvendelse, innebærer direktivets/reglenes 

formål at det ikke kan føre til at arbeidstagerens vilkår blir betydelig 
(vesentlig, «substantially») dårligere. 

 EFD sak C-108/10 Scattolon (2011), avsnitt 71−83. 
 
Hva med vilkår som følger av tariffavtale? 
 Aml. § 16-2(2)(3 og 4): «De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde 

de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere 
arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til 
det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte 
arbeidstakere.» 

Direktivforståelsen: 
(a) Det er ikke nødvendig at den tariffavtalen overdrageren var bundet av, 

har løpt ut. 
(b) En tariffavtale som erververen er bundet av, kan anvendes for de 

arbeidstagere som går over (hvids de omfattes av den), fra og med 
overdragelsestidspunktet. Det kreves ikke noen særskilt disposisjon på 
erververs side for at denne virkningen skal inntre. 

(c) Skranken «ikke betydelig dårligere vilkår» gjelder fullt ut i et slikt 
tilfelle. 

 EFD sak C-108/10 Scattolon, særlig avsnitt 73−74. 
 
Lovforståelsen: 
I forarbeidene til aml. § 16-2(2) er det bygget på en forståelse av direktivet 
som ikke er riktig – se Ot.prp. nr. 49 (2004−2005), 339. 
 Man forutsatte at det skal kreves en særskilt disposisjon for at overførte 
arbeidstagere skal bli bundet av en tariffavtale på arbeidsgivers side – ved 
at det inngås en egen avtale om dette eller at det inngås en ny tariffavtale. 
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 Dette er kommet til uttrykk i lovtekstens formulering «eller til det 
inngås ny tariffavtale». 
Rettskildespørsmålet: Tolkning i lys av forarbeidene – eller i lys av den 

rette forståelsen av det direktivet § 16-2 er ment å 
gjennomføre? 

  Rt. 1997.1965 Eidesund (s. 1976) 
 
 
(5) Særlige regler om informasjon og drøftelser (med direktivbakgrunn) 
 Aml. § 16-5 og § 16-6 
 
 
(6) Oppsigelsesforbudet (jfr. under Stillingsvern, foran) 
 Aml. § 16-4(1) og (3) 
 «Ekvivalensregel» («presumsjonsregel») – aml. § 16-4(2) 
  EFD sak C-425/02 Delahaye 
 
 

Litteratur: 
Fougner, Breibøl m.fl.: Omstilling og nedbemanning, 165−217 

Supplerende: 
Evju, «Virksomhetsoverdragelse og rettsvirkninger : Særlig om 
reservasjonsrett, tariffvilkår og endringer». Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 
2, 1-91 (2005)  [kan lastes ned, se s. V] 
Evju, «Reservasjonsrett og valgrett under et nytt regime». Arbeidsrett 2006, 
209-231  [kan lastes ned, se s. V] 
Evju, Virksomhetsoverdragelse i utvikling − Høyesteretts dom 31. januar 
2006 [Rt. 2006.71 SAS Braathens), Arbeidsrett 2006, 52-64  [kan lastes 
ned, se s. V] 
Evju, «Fusjon og tariffavtaler», Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 7, 103-141 
(2012)  [kan lastes ned, se s. V] 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 496-532 
Her er det også mye mer av litteratur og, ikke minst rettspraksis, om de spørsmålene 
som omfattes av avsnitt VI. Den interessert vil ikke ha vanskeligheter med å finne stoff. 
Når det gjelder rettspraksis, er et forøvrig vist til et langt større antall dommer hos 
Fougner, Breibøl m.fl. 
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VII ARBEIDSMILJØ, VERNESAMARBEID OG ARBEIDSTILSYN 
 
Aml. kap. 2 – 7, kap. 18 og 19 
 
Grunnkravene til arbeidsmiljø 
 § 1-1, § 2-2 og § 4-1 − «fullt forsvarlig» (§ 4-3, § 4-4) 
 
HMS-arbeidet − «virkemidler» 
 Systematisk arbeid, kartlegging, tiltak, internkontroll 
 Kap. 3 
 § 4-2 
 § 4-6 
  Kap. 5 
 
Vernesamarbeid 
 Arbeidsgivers og arbeidstagers plikter – kap. 2 
 Verneombud – den grunnleggende arbeidstagerrepresentasjonen 
  Kap. 6 
 Arbeidsmiljøutvalg – kap. 7 
  Forhold til tariffavtalte ordninger 
 Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass 
  § 2-2 
 
 
Arbeidstilsynet – kap. 8 
 Organisasjon 
 Saklig kompetanse − § 18-6(1) 
 Virkemidler 
  Inspeksjon, pålegg, tvangsmulkt, stansning 
  Annet 
 
 
Reglenes offentligrettslige karakter – sanksjoner 
 Kap. 19 – anvendelsesområdet  
 Individstraff − foretaksstraff 
 
 

Litteratur: 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 618-648, 658-660   
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VIII INTERLEGAL RETT 
 (internasjonal privavtrett) 
 
To hovedtemaer: 
  Hvilket lands domstoler er kompetente til å behandle en tvist 

(jurisdiksjonsvalg, domsmyndighet) 
  Hvilket lands rett skal anvendes ved avgjørelsen av tvisten 

(rettsvalg, «lovvalg») 
 
Om jurisdiksjonsvalg 
 Tvisteloven 17. juni 2005 nr. 90 (i kraft fra 1. januar 2008) 
 § 4-3. Internasjonalt verneting 

(1) Tvister i internasjonale forhold kan bare anlegges for norske 
domstoler når saksforholdet har tilstrekkelig tilknytning til 
Norge. 

 § 4-8. Luganokonvensjonen 2007 
         Konvensjonen om domsmyndighet og om anerkjennelse 

og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker med 
protokoller og vedlegg, vedtatt i Lugano 30. oktober 2007 
(Luganokonvensjonen 2007), gjelder som lov. Vedleggene 
gjelder slik de til enhver tid er bindende for Norge. 

   [Konvensjonen er med som «vedlegg» til tvisteloven] 
 Konvensjonens avsnitt 5 om verneting i tvister i arbeidsavtaleforhold er tatt inn 

bak her. 
 Konvensjonen er «EØS-utvidelsen» av EUs Rådsforordning 2001/44/EF av 22. 

desember 2000 om jurisdiksjon og anerkjennelse og fullbyrdelse av 
dommer i sivile og kommersielle saker 

 Norske eksempler: 
  Rt. 1985.1319 ExLog; Rt. 2002.404 Saipem 
 
 
Om rettsvalg 
 Vi har ikke skrevne regler om dette 
  (i motsetning til i EU-området, med  
   Rådets og Europaparlamentets forordning (EF) Nr 593/2008 av 

17. juni 2008 om anvendbar rett i kontraktsforhold (Rome I) 
  (og Rådets og Europaparlamentets forordning (EF) Nr 864/2007 av 11. 

juli 2007 om anvendbar rett i ikke-kontraktsrettslige forhold (Rome II) 
Men: 
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Rt. 2009.1537 Bokhandleren i Kabul 
 «For erstatning utenfor kontrakt er hovedregelen at saken skal avgjøres etter 

skadestedets rett - lex loci delicti» (avsnitt 33); «Det fremgår av artikkel 3 at 
forordningen [Rome II] ikke bare gjelder internt innenfor EU, men at den for 
medlemslandene også gjelder i forhold til stater utenfor fellesskapet. Norge er 
ikke bundet av forordningen. I den utstrekning vi ikke har avvikende 
lovregulering, taler imidlertid hensynet til rettsenhet for at vi ved avgjørelse av 
rettsvalgsspørsmål legger vekt på den løsning som EU-landene har valgt» 
(avsnitt 34; min kursivering) 

Rt. 2011.531 Krigsforbryter (straff/erstatning) 
 «Selv om forordningen ikke er bindende for Norge, er det i bokhandlerdommen 

(HR-2009-2266-A) avsnitt 34 lagt til grunn at forordningens lovvalgsregel bør 
anvendes i norsk internasjonal privatrett ut fra hensynet til behovet for rettsenhet 
med EU» (avsnitt 46, men særlige grunner tilsa unntak her). 

 
Rettsvalg ved arbeid i Norge – forholdet til preseptoriske regler: 
 Rt. 1985.1319 ExLog (jfr. dom i Rt. 1989.231) 
 (ARD 1995.214 SAS – arbeidskamp og meglingsregler) 
 
Utsnitt av Rome I ad rettsvalgsregler for arbeidsavtaleforhold, se neste side. 
 
Særskilte rettsvalgsregler for «utstasjonerte arbeidstagere», 
 «Utstasjoneringsdirektivet», Europaparlaments- og Rådsdirektiv 

96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i 
forbindelse med tjenesteyting, Artikkel 3(1); 

 gjennomført ved  
 arbeidsmiljølovens § 1-7 og Forskrift 16. desember 2005 nr. 1566: 

om utsendte arbeidstakere 
 
 
Ingen særlige rettsvalgsregler for tariffavtaleforhold og arbeidskamp (med 
unntak av erstatning for arbeidskamp, Rome II artikkel 9) 
 
 

Litteratur: 
Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 701−736   
Evju, «Utstasjonering og sosial dumping − et skandinavisk perspektiv»  
Supplerende: 
Evju, Stein, «Almengjøring på norsk». Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 4, 
1-39 (2009)  [kan lastes ned, se s. V] 
Evju, Stein, «Arbeidskamp og skip – verneting og rettsvalg», Arbeidsrett 
2007, 75−102  [kan lastes ned, se s. V] 
  

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2009-2266-a-A34
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/ad/ad-20051216-1566.html&emne=utsendte*%20%2b%20arbeidstak*&&
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Rome I-forordningen, utdrag; mine uthevelser. 
 
Article 3 
Freedom of choice 
1. A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice shall be 
made expressly or clearly demonstrated by the terms of the contract or the 
circumstances of the case. By their choice the parties can select the law applicable to the 
whole or to part only of the contract. 
2. The parties may at any time agree to subject the contract to a law other than that 
which previously governed it, whether as a result of an earlier choice made under this 
Article or of other provisions of this Regulation. Any change in the law to be applied 
that is made after the conclusion of the contract shall not prejudice its formal validity 
under Article 11 or adversely affect the rights of third parties. 
3. Where all other elements relevant to the situation at the time of the choice are located 
in a country other than the country whose law has been chosen, the choice of the parties 
shall not prejudice the application of provisions of the law of that other country which 
cannot be derogated from by agreement. 
4. Where all other elements relevant to the situation at the time of the choice are located 
in one or more Member States, the parties' choice of applicable law other than that of a 
Member State shall not prejudice the application of provisions of Community law, 
where appropriate as implemented in the Member State of the forum, which cannot be 
derogated from by agreement. 
5. The existence and validity of the consent of the parties as to the choice of the 
applicable law shall be determined in accordance with the provisions of Articles 10, 11 
and 13. 
 
Article 4 
Applicable law in the absence of choice 
1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in 
accordance with Article 3 and without prejudice to Articles 5 to 8, the law governing 
the contract shall be determined as follows: 
a) a contract for the sale of goods shall be governed by the law of the country where the 
seller has his habitual residence; 
(b) a contract for the provision of services shall be governed by the law of the country 
where the service provider has his habitual residence; 
(c) … 
2. Where the contract is not covered by paragraph 1 or where the elements of the 
contract would be covered by more than one of points (a) to (h) of paragraph 1, the 
contract shall be governed by the law of the country where the party required to effect 
the characteristic performance of the contract has his habitual residence. 
3. Where it is clear from all the circumstances of the case that the contract is manifestly 
more closely connected with a country other than that indicated in paragraphs 1 or 2, the 
law of that other country shall apply. 
4. Where the law applicable cannot be determined pursuant to paragraphs 1 or 2, the 
contract shall be governed by the law of the country with which it is most closely 
connected. 
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Article 8 
Individual employment contracts 
1. An individual employment contract shall be governed by the law chosen by the 
parties in accordance with Article 3. Such a choice of law may not, however, have the 
result of depriving the employee of the protection afforded to him by provisions that 
cannot be derogated from by agreement under the law that, in the absence of choice, 
would have been applicable pursuant to paragraphs 2, 3 and 4 of this Article. 
2. To the extent that the law applicable to the individual employment contract has not 
been chosen by the parties, the contract shall be governed by the law of the country in 
which or, failing that, from which the employee habitually carries out his work in 
performance of the contract. The country where the work is habitually carried out shall 
not be deemed to have changed if he is temporarily employed in another country. 
3. Where the law applicable cannot be determined pursuant to paragraph 2, the contract 
shall be governed by the law of the country where the place of business through which 
the employee was engaged is situated. 
4. Where it appears from the circumstances as a whole that the contract is more closely 
connected with a country other than that indicated in paragraphs 2 or 3, the law of that 
other country shall apply. 
 
Article 9 
Overriding mandatory provisions 
1. Overriding mandatory provisions are provisions the respect for which is regarded as 
crucial by a country for safeguarding its public interests, such as its political, social or 
economic organisation, to such an extent that they are applicable to any situation falling 
within their scope, irrespective of the law otherwise applicable to the contract under this 
Regulation. 
2. Nothing in this Regulation shall restrict the application of the overriding mandatory 
provisions of the law of the forum. 
3. Effect may be given to the overriding mandatory provisions of the law of the country 
where the obligations arising out of the contract have to be or have been performed, in 
so far as those overriding mandatory provisions render the performance of the contract 
unlawful. In considering whether to give effect to those provisions, regard shall be had 
to their nature and purpose and to the consequences of their application or non-
application. 
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Luganokonvensjonen 
 
Avsnitt 5. Verneting i saker om individuelle arbeidsavtaler  
Art 18.  
1. I saker om individuelle arbeidsavtaler bestemmes vernetinget av reglene i avsnittet 

her, med forbehold for artikkel 4 og artikkel 5 nr. 5.  
2. Når en arbeidstaker inngår en individuell arbeidsavtale med en arbeidsgiver som ikke 

har bosted i noen konvensjonsstat, men har en filial, et agentur eller liknende 
forretningskontor i en konvensjonsstat, skal arbeidsgiveren, i tvister som springer ut 
av driften av denne virksomhet, anses å ha bosted i sistnevnte stat.  

Art 19.  
       En arbeidsgiver med bosted i en konvensjonsstat kan saksøkes:  
1. ved domstolene i bostedstaten, eller  
2. i en annen konvensjonsstat:  

a) ved domstolene for det sted hvor arbeidstakeren til vanlig utfører sitt arbeid, 
eller ved domstolene for det siste sted han gjorde det, eller  

b) dersom arbeidstakeren til vanlig ikke utfører eller har utført sitt arbeid i et 
bestemt land, ved domstolene for det sted hvor virksomheten som ansatte 
arbeidstakeren, ligger eller har ligget.  

Art 20.  
1. En arbeidsgiver kan kun anlegge søksmål ved domstolene i konvensjonsstaten der 

arbeidstakeren har sitt bosted.  
2. Reglene i avsnittet her er ikke til hinder for å reise motkrav ved den domstol hvor det 

opprinnelige krav er innbrakt i samsvar med avsnittet her.  
Art 21.  
       Reglene i avsnittet her kan bare fravikes i en vernetingsavtale:  

1. som er inngått etter at tvisten oppsto, eller  
2. som tillater arbeidstakeren å reise søksmål ved andre domstoler enn dem som er 

nevnt i avsnittet her.  
 
 
 


	Pensum/læringskrav (JUS5511 - Høst 2012)
	Arbeidsrett - den individuelle del
	Læringskrav
	Litteraturliste for bachelornivå (399 sider):
	Litteraturliste for masternivå (598 sider):
	Avsnitt 5. Verneting i saker om individuelle arbeidsavtaler


