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 Introduksjonsundervisning for JUR1511 

Fredag   21. september, 10.15 – 12.00 Auditorium 14, DB 

Torsdag 27. september, 10.15 – 12.00 Auditorium 14, DB 

Fredag  28. september, 10.15 – 12.00 Auditorium 14, DB 

Finne DB – Domus Bibliotheca – klikk her  
Auditorium 14: Fra vestibylen opp trappen, ta til høyre, Aud 14 ligger opp en liten trapp 

til høyre rett innenfor døren til Institutt for offentlig rett. 

 

Mål og formål 

Disse seks timene retter seg mot emnestudenter som ikke har bakgrunn fra jus/juridiske 
studier. Formålet er å gi en grunnleggende innføring i juridiske begreper, rettslig 
materiale og resonnementsmåter. Siktemålet er dessuten å orientere om lovgivnings- og 
regelstrukturer på arbeidsrettens, spesielt den individuelle arbeidsrettens, område og 
forklare litt om andre rettsfelter som har betydning på dette området. 

Det står ikke noen litteratur spesielt for dette på leselisten for BA-emnet JUR1511. Det 
finnes en innføringsbok, Erik Magnus Boe, Innføring i juss. 3. utg. Universitetsforlaget 
2010. Den er imidlertid ganske omfattende og kan bli i tyngste laget med tanke på at 
innføringen her bare er seks timer. 

 

I Tema og materiale 

 Jussen er normativ – men i hvilken betydning? 
  Jussens tema og materiale er normer – rettslige normer – 

− analyse av, argumentasjon på basis av slike normer 
  Normative vurderinger − «hvordan bør noe være» − kan inngå i slik 

argumentasjon, eller være et diskusjonstema for seg ut fra den (første) 
normative analysen 

 Hva bygger vi på? 
  Lover (lover og forskrifter), inkl. Grunnloven, og forarbeider til lover 
  Folkerettslige regler – konvensjoner m.m. (FN, ILO, Europarådet osv.) 
  Rettspraksis, dvs. domstolsavgjørelser 
  Avtaler – for arbeidsrettens del særlig kollektive avtaler (tariffavtaler), men 

også individuelle avtaler (arbeidsavtaler); praksis knytte til slike avtaler 
  Litt spesielt om EØS- og EU-rett 
 Mer om dette senere, under III, «Rettskilder» 

http://maps.google.com/maps?t=h&f=q&q=59.915494,10.734179%20%28Domus%20Bibliotheca%29&z=16
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Her: Hvordan finner vi slikt materiale? Den felles inngangen: 
 Fakultetsbibliotekets nettside Jus - Fagressurser 
 Lover og forskrifter – Lovdata åpen base (nettvisning) 
 Internasjonale traktater, konvensjoner − – Lovdata åpen base        UDs 

traktatregister (nettvisning) 
 Rettspraksis − Lovdata åpen base (nettvisning), lukket base 
 Tariffavtaler – materialsamling, organisasjonenes nettsider (nettvisning NHO) 

 

II Juridiske begreper. Normer og regler 

Grunnbegrepet norm – favner vidt 

Forholdsnormer (handlenormer)  og  kompetansenormer 
 Betydninger for virkninger ved normbrudd 

Typer av kompetansenormer 
  Personelle 
  Prosessuelle (prosedyremessige) 
  Materielle 
 Betydninger for virkninger ved normbrudd 

Norm«hierarkier» 
  Grunnlov 
   Lov (1 og 2)    Folkerettslig regulering 
    Forskrifter   (EØS, konvensjoner osv.) 
     Rettspraksis 
      Avtaler 

Normer kan også deles inn i  

− regler, og 
− retningslinjer 

  Regler – gir anvisning på et resultat 

  Retningslinjer – anviser ikke et bestemt resultat, men peker ut momenter som 
kan ha betydning når man skal komme frem til et resultat 

 Arbeidsrettslig eksempel: Stillingsvern - saklighetskravet 

 

Vi skiller også mellom skrevne regler og uskrevne (ulovfestede) regler 

http://www.ub.uio.no/fag/jus/jus/
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 Slike som står skrevet i lover, avtaler m.v. contra regler som er utledet av 
rettspraksis, hvor «normformuleringen» er et analytisk resultat av en eller flere 
rettsavgjørelser. 
 

Et viktig skille er det mellom 

 Rettsfakta og rettsvirkninger 
  Rettsfaktumsiden er «vilkårssiden»; den angir hvilke omstendigheter som må 

foreligge for at normen/regelen skal få anvendelse 
  Rettsvirkningssiden angir hva virkningene, konsekvensene, blir av at regelen 

får anvendelse 

 Dette kan skrives i «hvis – så»-form 
  (i prinsippet kan alle rettsregler skrives på en slik form; men de er sjelden skrevet slik 

i lover eller forskrifter) 

Et arbeidsrettslig eksempel: 
 «Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil tolv uker under 

svangerskapet.» (arbeidsmiljølovens (aml.) § 12-2) 
blir 
 Hvis arbeidstageren er gravid, så har hun rett til permisjon … 

Mer komplekst − «koblingsledd» 
 «Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i 
arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller alder er forbudt.» (aml. § 13-1(1)) 
blir 
 Hvis det diskrimineres direkte eller indirekte …, så er det forbudt. 
Men hva betyr det da at dette er «forbudt»? 
 § 13-9(1): «Den som er blitt diskriminert i strid med dette kapittel, kan kreve 

oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld.» 
Omskrevet: 
 Hvis en arbeidsgiver har handlet i strid med forbudet, så kan den diskriminerte 

kreve oppreisning … 
 

Slike teknikker er både vanlige og viktige i lovgivningen, ikke minst det å binde 
sammen enkeltregler gjennom koblinger. 
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III Rettskilder og juridiske resonnementsmåter («rettskildelære») 

Det grunnleggende er: Hvilket materiale bygger vi på – og kan vi bygge på? 

Det er først og fremst det materialet vi har vært innom under I, 

  Lover (lover og forskrifter), inkl. Grunnloven, og  
  Forarbeider til lover 
  Folkerettslige regler – konvensjoner m.m. (FN, ILO, Europarådet osv.) 
  EØS- og EU-rett 
  Rettspraksis, dvs. domstolsavgjørelser (norske og internasjonale) 
  Avtaler – for arbeidsrettens del særlig kollektive avtaler (tariffavtaler), men 

også individuelle avtaler (arbeidsavtaler); praksis knytte til slike avtaler 
  Litt spesielt om «reelle hensyn» (verdivurderinger) 
 

Det er en form for hierarki mellom de enkelte rettskildene (gjerne også kalt 
rettskildefaktorer); jfr. foran i II,  
men dette er hverken ubetinget tvingende eller entydig 

Et grunnleggende og felles utgangspunkt er at hver enkelt rettskildefaktor er gjenstand 
for tolkning – den må tolkes for å kunne komme frem til hva den skal bety. 

 Dette gjelder alle tekster, alle skrevne rettskildefaktorer, både nasjonale og 
internasjonale. 

 Ved tolkning av lover m.v. er forarbeider en viktig kilde (i nasjonal rett) for 
hvordan lovtekster skal kunne forstås. 

 Rettspraksis er sentralt viktig, både når det gjelder å ta stilling til hvordan lovtekster 
m.v. skal forstås, og fordi rettspraksis kan utforme normer på selvstendig grunnlag. 

  Rettspraksis fra de overordnede (sisteinstans) domstolene – Høyesterett, 
Arbeidsretten, EU-domstolen (og EFTA-domstolen) – har særlig tungtveiende 
betydning fordi andre rettsanvendere grunnleggende sett må innrette seg efter 
de resultater disse domstolene kommer til. Resultatene kan kritiseres (i 
normative resonnementer), og de kan (bare) settes til side ved at det vedtas nye 
skrevne regler (lover, avtaler) – eller ved at domstolene selv endrer 
standpunkter. 
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IV Reguleringsformer og rettsområder  

 

Lovgivningen – strukturen 

 Generelle og spesiell lover, ulike livsområder 

 Privatrettslige og offentligrettslige elementer og håndhevelsesformer 

 

Ulike rettsområder 
 Alminnelig avtalerett og kontraktsrett 
 Selskapsrett 
 Gjeldsforhandling og konkurs 
 Forvaltningsrett 

 

Arbeidsavtaler og tariffavtaler – forholdet mellom dem 

 Litt om tariffavtaleregulering en, omfang og forskjeller 

 

 


