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JUR1511 Individuell arbeidsrett H 2016 − Bachelor-nivået 
Sensorveiledning 

Eksamensoppgaven har følgende tekst: 

«Drøft reglene om «skriftlig arbeidsavtale» i arbeidsmiljølovens 
§ 14-5 og § 14-6 og hvilken betydning de har for et arbeidsforhold.» 

Dette er i utgangspunktet en likefrem og enkel oppgave. Bestemmelsene i §§ 14-5 og 
14-6 er ganske håndgripelige på de sentrale punktene. Litteraturdekningen er imidlertid 
sparsom. Den eneste dekningen i «hovedlitteraturen» er Skjønberg/Hognestad kap. 3.4 
(s. 72–73). Men denne må suppleres med noen understrekninger og utdypninger i 
forelesningene på noen springende punkter som ikke, eller ikke utførlig, er dekket hos 
Skjønberg/Hognestad. Oppgaven er avgrenset mot §§ 14-7 og 14-8, mest av hensyn til 
tiden (fire timers eksamen) og for ikke å komplisere for meget. Kandidater som likevel 
trekker inn disse bestemmelsene på en treffende måte, uten å la dem få en 
uforholdsmessig plass, bør gis kredit for dette. Spesielt § 14-8 er nevnt hos 
Skjønberg/Hognestad, s. 73, som understreker et poeng om forholdet mellom endring 
og styringsrett. Hvis § 14-8 trekkes inn, må dette ikke være misforstått, ellers blir det en 
klart negativ faktor i vurderingen.  

Det grunnleggende er enkelt. Arbeidsavtalen som avtale som etablerer et arbeidsforhold, 
er formløs. Kravet om «skriftlig arbeidsavtale» innebærer ikke noe annet. Ordlyden i 
§ 14-5(2) gjør dette klart nok. Tredje ledd innebærer ikke noe annet. Dette må ikke være 
misforstått. Tar kandidaten feil her, er man umiddelbart i faresonen; da skal det meget 
til for ikke å ende med F. 

Ut fra dette bør men kunne si noe om hva formålet med bestemmelsene er – en skriftlig 
informasjon om sentrale vilkår i gjensidighetsforholdet, arbeidsforholdet. Det er to 
fasetter videre som er sentrale. 

Den ene er at det er arbeidsgiver som skal «sørge for» ved å utforme et utkast, § 14-5(1). 
Det står i sammenheng med § 14-5(2) og poengterer forsåvidt at «skriftlig 
arbeidsavtale» og arbeidsavtalen som kontrakt ikke er ett og det samme. Kandidaten bør 
se at det kan reise seg spørsmål her om hva som kan eller skal gjøres hvis det er 
uenighet om utkastet, men det kan ikke stilles noe krav om dette (jfr. på s. 2 nedenfor).  

Det andre er kravet i § 14-6(1) om «opplysninger om forhold av vesentlig betydning» 
og det lille ordet «herunder». Det grunnleggende poenget er selvfølgelig at «katalogen» 
i første ledd ikke er uttømmende. Dette sies ikke eksplisitt hos Skjønberg/Hognestad, 
men skulle likevel fremgå tydelig nok på s. 72 og er poengtert i undervisningen, 
inkludert med henvisinger til rettspraksis (fra EU-domstolen). Annet som er av 
«vesentlig betydning» må også med – ellers kan man stå overfor problemer med hensyn 
til «betydningen» av den skriftlige «avtalen», jfr. nedenfor (på s. 2). 
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Til dette kommer § 14-6(2) om at noe kan dekkes gjennom henvisninger.  

Når det gjelder «betydningen», er det to enkle poenger. De henger sammen. Manglende 
skriftlighet kan ha betydning for «tolkningen» av den egentlige arbeidsavtalen, jfr. 
Skjønberg/Hognestad med rettspraksisomtale. Dette gjelder også der det foreligger en 
«skriftlig arbeidsavtale», men et tema ikke er omtalt i den. Det kan ha bevismessig 
betydning. Det samme kan det som faktisk står i den skriftlige «avtalen». 

Det jeg har pekt på så langt, er grunnleggende poenger. For å vurdere en besvarelse som 
alminnelig god – C-nivå – bør det kreves at kandidaten har sett og forstått disse. Hvis 
besvarelsen i større eller mindre grad henfaller til ren gjengivelse av lovtekst, må det 
vurderes som utilfredsstillende og tilsi en lavere karakter. Den konkrete vurderingen må 
sees i sammenheng med om kandidaten har forstått skillet mellom avtale og «skriftlig 
arbeidsavtale», jfr. på s. 1 foran.  

Hvis det grunnleggende er behandlet tilfredsstillende, er det mange ulike momenter som 
kan tas i betraktning for vurdering til B eller A. 

Bestemmelsene i § 14-5 flg. gjennomfører direktiv 91/533/EØF. Det er poengtert i 
undervisningen – inkludert det spesielle ved den norske gjennomføringsformen 
«skriftlig arbeidsavtale». Direktivet er med i den materialsamlingen som er lovlig 
hjelpemiddel ved eksamen. Hvis lovens bestemmelser knyttes til direktivet og 
kandidaten kan gjøre noe ut av dette, bør det krediteres. 

Arbeidsavtalen i egentlig forstand er som nevnt formløs. Det vil være et plussmoment 
om kandidaten får frem at skriftlighet likevel kan være avgjørende; eksempelet er 
prøvetid, jfr. aml. § 15-3(7). Om dette settes i kontrast til forholdet ved midlertidig 
ansettelse og omtalen hos Skjønberg/Hognestad s. 72–73, blir det ytterligere positivt. 

En god systematisk behandling av elementene i «katalogen» i § 14-6(1) vil være en 
styrke. Hvis kandidaten viser forståelse av bestemmelsen i første ledd litra m, om 
forholdet mellom tariffbundethet og individuell avtale med ikke tariffbundne, må det 
krediteres. Det gjelder enda mer hvis problemstillinger om «dynamiske henvisninger» – 
hvorvidt endringer i en relevant tariffavtale fanges inn – tas opp uten misforståelser. 
Dette er et komplekst tema som også har en side til virksomhetsoverdragelser; det har 
vært kort berørt i undervisningen. Det vil være positivt om kandidaten viser kjennskap 
til standardformuleringer i arbeidsavtaler med formuleringer som «den for bedriften 
gjeldende tariffavtale …» eller «den for bedriften til enhver tid gjeldende 
tariffavtale …». 

Som jeg har pekt på (på s. 1), kan det reise seg spørsmål om hva som kan eller skal 
gjøres hvis det er uenighet om det utkastet arbeidsgiveren legger frem. Det vil være 
udelt positivt hvis kandidaten kan drøfte hvordan dette kan turneres, og viser kjennskap 
til og forståelse av lovens § 18-6(1), spenningsforholdet mellom det privatrettslige og 
det offentligrettslige, lovens § 18-7 og spørsmål om domstolsbehandling av 
tvistespørsmål. Dette er spesielle problemstillinger som går langt ut over det som kan 
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forventes av en alminnelig god besvarelse. De er ikke berørt hos Skjønberg/Hognestad, 
og de har heller ikke blitt tatt spesielt opp i undervisningen.  

Det samme gjelder lovens § 14-7 om «utenlandsstasjonerte» og kravene der om 
tilleggsinformasjon. Disse bestemmelsene har en sammenheng med reglene om 
«utsendte» arbeidstagere, efter aml. § 1-7 og forskrifter jfr. utstasjoneringsdirektivet 
96/71/EF. Dette er komplisert stoff som det ikke på noen måte kan forventes at 
kandidatene kjenner til eller kan håndtere.  

I sum er det en rekke momenter som kan bidra til å løfte en besvarelse opp over det 
jevne «alminnelige gode» nivået. Kravene til C-nivå må tilpasses det jeg har kalt 
grunnleggende poenger, sett i lys av den sparsomme litteraturdekningen. Men det er 
samtidig viktig at kandidaten viser evne til å lese, forstå og systematisere lovens egne 
bestemmelser uten bare å referere dem. 
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