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Eksamen JUS5511 Arbeidsrett – den individuelle del, høst 2017 

Introduksjon 

Omfattande information om ämnet finns på nätet. 

Eksamen: 24. november 2017, kl. 9–13.  

131 studenter møtte til eksamen. 

Temat täcks i huvudlitteraturen huvudsakligen av Skjønberg/Hognestad/Hotvedt, Individu-
ell arbeidsrett, 2. utg. 2017, s. 414–418, 430–449, 461 och 470–487, men även kap. 15 om 
permittering (s. 372–381) kan vara relevant. Dessutom behandlas temat i Evju, Saklighet og 
saklighetsprøve, Arbeidsrett, 2013 s. 82–111; jfr även Evju, Permittering og trygd, Arbeidsrett 
og arbeidsliv, 2007 s. 135–184. 

Temat har blivit omfattande behandlat i föreläsningarna. Dels har temat behandlats på de två 
sista dubbeltimmarna (fyra undervisningstimmar under deltamata permittering, opphørsfor-
mer, saklighetskrav ved opphør, frister ved opphør, oppsigelse: formkrav, rettsvirkning og 
tvist). Dels har temat berörts i andra sammanhang med näraliggande frågeställningar, såsom 
om kopplingen till gränserna för innehållet i anställningsavtalet (inklusive så kallade 
endringsoppsigelser) och övergång av verksamhet. 

Märk betygskraven (karakterkravene)! Temat berör central frågeställning i den individuella 
arbetsrätten och är av det skälet motiverat att göras föremål för examen. Sensorene uppma-
nas emellertid till att vara generösa i sin bedömning efter mönstret in dubio pro candidatus, 
eller möjligen in dubio contra quaesitor. 

Studenterna har önskat sig svarsmallar eller mønsterbesvarelser. Jag tror att sådana kan fylla 
en pedagogisk funktion. Jag skulle därför be sensorerna att hålla utkik efter goda svar som 
kan användas som sådana mønsterbesvarelser och gärna informera mig om dem; sänd mig 
en e-post med förslag vilken eller vilka svar som skulle kunna användas till sådan(a) 
mønsterbesvarelse(r). 

Oppgavetexten lyder: 

«Drøft reglene i arbeidsmiljøloven om oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold.» 

En given och logisk disposition är att följa upplägget i huvudboken Individuell arbeidsrett. 
Undervisningen avviker heller inte nämnvärt från det upplägget. Ett mönster för systemati-
ken i svaret kan alltså vara: inledning, allmänt om saklighetsbegreppet, oppsigelse begrunnet 
i virksomhetens forhold, särskilt uppsägningsskydd (oppsigelsesvern), saksbehandlingsreg-
ler, uppsägningsfrister, om anställningen under uppsägningen, tvist om riktigheten i uppsäg-
ningen, inklusive ”rett å stå i stilling”, samt konsekvenser av en oriktig uppsägning. 

Det är naturligtvis viktigt att kandidaten diskuterar och svarar på frågeställningen. Eventu-
ella utvikningar (digresjoner) kan endast i undantagsfall vara poänggivande. Men sådana ut-
vikningar får inte leda för långt bort från frågeställningen och inte vara för omfattande. Ut-
vikningarna ska i regel dock inte vara avdragsgrundande. 

Mot denna bakgrund är sensorveiledningen närmast självskriven, jfr sidhänvisningen till In-
dividuell arbeidsrett. Men något ska ändå sägas om vad ett svar kan innehålla för att ge po-
äng. Jag följer i det följande dispositionen nämnd ovan. Att kandidaten inte gör det är natur-
ligtvis inte alls nödvändigt. Ett väl disponerat svar ska premieras. Brister i svarets disposition 
kan däremot vara missgynnande, till exempel vi den helhetsbedömning och om kandidaten 
står och väger mellan två betyg.  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5511/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5511/h17/eksamen/index.html
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwino9nU3NLXAhWIJ5oKHZoFBI4QFghIMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.arbeidsrettsligforening.no%2Fsfiles%2F98%2F1%2Ffile%2Fbind-2-2-2-evju.pdf&usg=AOvVaw2B0tL9U4yHpWFyMbyRP9XZ
http://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/
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Kandidaten bör kort diskutera förhållandet till andra uppsägningsformer (arbeidsgivers el-
ler arbeidstakers forhold), jfr aml. § 15-7 (1). Detta har en sida både till de materiella kraven 
om saklighet och till saksbehandlingen. 

Masseoppsigelser finns beskrivet i Individuell arbeidsrett s. 442–445. Sensorerna ombeds 
också här generös (raus?) bedömning. Studenterna bör diskutera vad masseoppsigelser är 
och när reglerna blir tillämpliga (kommer til anvendelse) samt kravet på drøftelser och inne-
hållet i dessa regler.  

De bakomliggande hänsynen för anställningsskyddet är så centrala för detta skydd så de bör 
beröras. Detta kan företrädesvis göras i ett inledande avsnitt. 

Frågor som rör saklighetskravet i allmänhet kan flyta in i en inledning; det är inte det som är 
det viktiga här, ens ur dispositionssynpunkt. I stället bör kandidaten få fram de olika dimens-
ionerna av saklighetskravet i aml. § 15-7, jfr Individuell arbeidsrett, s. 416 f. Att saklighets-
kravet är en rättslig standard, s. 417, bör poängteras och innebörden beskrivas. Vidare bör 
det poängteras att domstolarna har full prövningsrätt i stillingsvernssaker. Att hänvisa till 
eller referera rättspraxis är på plussidan, men inte nödvändigt så här långt. (I sammanhanget 
hänvisas det i litteraturen till Rt. 1992 s. 1023 Flykaptein och Rt. 1984 s. 1058 Nationaltheat-
ret; båda finns refererade i Individuell arbeidsrett, men bara Nationaltheatret finns intagen i 
domssamlingen.) 

Det som nu sagts om saklighetskravet i allmänhet och förhållandet till andra uppsägningsfor-
mer ska inte anses vara sådana digresjoner som nämnts ovan. Sådana digresjoner kan exem-
pelvis mer gå på att kandidaten förirrar sig in i resonemang om uppsägning på grund av för-
hållanden hos arbetstagaren. Ett sådant resonemang är inte poänggivande. För att få betyget 
C bör kandidaten som regel ha i vart fall berört det grundläggande om saklighetskravet i all-
mänhet och förhållandet till andra uppsägningsformer. 

Det centrala i svaret bör naturligtvis kretsa kring själva huvudfrågan (oppsigelse begrunnet i 
virksomhetens forhold). I denna del är det ganska mycket som ska vara med för att komma 
upp i betyget C. Ett utförligt – inte nödvändigtvis långt! – svar i denna del kan kompensera 
brister i de andra delarna i ganska stor utsträckning, men inte fullt ut. Två underfrågor, jfr 
Individuell arbeidsrett s. 430–435, är saklighetsvurderingen och utvelgelsesvurderingen.  

I fråga om saklighetsvurderingen, jfr aml. § 15-7 (1) ska kandidaten visa vad det innebär och 
gärna skilja på generell och individuell saklighet. Terminologin är inte av betydelse, inte hel-
ler krävs det att saklighetstyperna hålls isär, utan det är innebörden studenten ska visa att 
han eller hon har förstått. Det ska framgå att ekonomiska skäl för uppsägning är ”etter sin art 
saklige, jf. Rt. 2012 s. 168 Notodden Fotballklubb avsnitt 101”. Domen (Notodden Fotball-
klubb) är inte intagen i domssamlingen, men det är Rt. 1989 s. 508 Christiania Spigerverk, 
som refereras, Individuell arbeidsrett s. 430. För de högre betygen (B och A) bör kandidaten 
förhålla sig till denna rättspraxis. Vidare bör studenten få fram att det krävs en avvägning 
mellan företagets och den enskilda arbetstagarens intressen, jfr aml. § 15-7 (2). Det krävs 
också att kandidaten får fram att en uppsägning inte är sakligt grundad om arbetsgivaren har 
”annet passende arbeid” att erbjuda arbetstagaren. Vad ett sådant arbete är ska i normalfallet 
diskuteras för att komma upp på C-nivå eller högre. Innebörden av outsourcing, jfr aml. 
§ 15-7 (3), ska också behandlas för att komma upp på C-nivå eller högre. 

Att utvelgelsesvurderingen måste grunda sig på sakliga kriterier ska kandidaten också be-
handla. Här har det kommit en del centrala avgöranden på senare tid, jfr Rt. 2015 s. 1332 
Gresvik och HR-2017-561-A Posten. Ingen av domarna är med i domssamlingen, men 
Gresvik-domen refereras i Individuell arbeisrett, s. 434. En dom av betydelse som finns med i 
domssamlingen är Rt. 1992 s. 776 Sparebanken Nord-Norge. Det bör framgå att det är en 
kombination av olika kriterier som avgör bedömningen, och att ancienniteten  är ett avgö-
rande moment. Betydelsen av den kollektiva regleringen bör föras fram, jfr HA LO–NHO, 
som är intaget i materialsamlingen. Anknytningen till verksamhetsbegreppet i aml. är viktigt, 
inte minst för bedömningen av om det finns ”annet passende arbeid” och för intresseavväg-
ningen. Det bör studenten förmedla i sitt svar, åtminstone för de tre högre betygen (A–C). 
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För de två högre betygen (B och C) bör också ”fristilling” behandlas, jfr Individuell arbeids-
rett s. 435. 

Vad avser det särskilda uppsägningsskyddet räcker det med en översiktlig (deskriptiv) redo-
görelse för att komma upp på C-nivå. För de högre betygen (A och B) bör kandidaten ha visat 
på ytterligare och djupare gående insikter, men bara vad som följer av Individuell arbeidsrett 
s. 435–438. 

Det förutsätts att kandidaten får fram betydelsen av saksbehandlingsreglerna i aml. för 
skyddet (vernet) för uppsägning. Det gäller såväl innehållet som de rättsliga konsekvenserna 
vid brister i efterlevnaden (oppfyllelse) av regelverket. Två regelkomplex gör sig här gällande, 
dels om drøftelsesplikten, dels om formkraven.  

Vad först gäller drøftelsesplikten, är det viktigt att få fram syftet (formålet) med regleringen 
och att den ska vara uppfylld före uppsägningen, med reservationen ”så langt det er praktiskt 
mulig”, jfr aml. § 15-7 (1). Undantaget är snävt, något som måste framgå av svaret. Kandida-
ten förväntas diskutera innebörden av detta krav, härunder att arbetsgivare har ett ansvar för 
att arbetstagaren medvetandegörs om vad (drøftelses)mötet ska handla om, och vad som sker 
om arbetsgivaren brister i denna plikt för betyg på C-nivå och högre. Att regeln är en ord-
ningsföreskrift måste nog framgå mer eller mindre explicit av svaret för dessa betyg. För de 
två högre betygen (A och B) förväntas studenten också få fram att arbetstagaren får ha med 
sig ett ombud (representant) till drøftelsesmøtet. 

Vad sedan gäller oppsigelsens formkrav bör kandidaten diskutera kravet på och innebörden 
av skriftlighetskravet. Ett godkänt svar ska behandla hur uppsägningen ska överlämnas till 
arbetstagaren och att dessa regler är ordningsföreskrifter, jfr aml. § 15-4 (2), men att det är 
arbetsgivaren som har bevisbördan för att visa att uppsägningen verkligen kommit fram. 
Kandidaten måste för godkänt ange vad en uppsägning bör innehålla upplysningar om. Ett 
godkänt svar bör vidare innehålla en diskussion om betydelsen av att uppsägningen har 
”kommet frem”, jfr aml. § 15-3 (4), aml. § 17-3 (2) och aml. § 17-4 (2). 

Att arbetsgivaren inte behöver ange skäl för (begrunne) uppsägningen, men att arbetstaga-
ren kan kräva att arbetsgivaren gör det, bör framgå för att få de högre betygen (A och B), jfr 
aml. § 15-4 (3). Plus är om kandidaten kopplar detta till rättegångskostnaderna (saksomkost-
ningene), jfr Individuell arbeidsrett s. 441 mitten. 

Konsekvenserna av brister i uppsägningens formkrav, jfr aml. § 17-4 (3), är nära nog nöd-
vändig att diskutera för alla betygsnivåer. Att en uppsägning likaväl kan vara giltig, även om 
formkraven inte är uppfyllda, ”med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart uri-
melig”, ska diskuteras av kandidat som pretenderar på de högre betygen (A och B). 

Aml. innehåller dispositiva (deklaratoriske) regler om uppsägningsfrister, jfr aml. § 15-3. 
Här bör kandidaten få fram att en längre frist kan avtalas, men inte en kortare, och att det i 
tariffavtal ofta finns regler om sådana frister. För betyget C och högre ska kandidaten få med 
sig vad som gäller om de utvidgade uppsägningsfristerna. I detta sammanhang bör kandidat 
för de högre betygen (A och B) föra en diskussion om innebörden av kravet om sammanhäng-
ande anställning (sammenhengende ansettelse), om betydelsen av arbetstagarens frånvaro 
(fravær), beräkning av anställningstiden enligt tre- och fyraårsregeln i aml. § 14-9, samt be-
tydelsen av frånvaro pga. stridsåtgärd (arbeidskamp), jfr Individuell arbeidsrett, s. 446 f. I 
detta sammanhang bör också kandidaten diskutera betydelsen av ”samme virksomhet” för 
beräkningen av anställningstiden.  

Aml. § 15-3 innehåller regler om uppsägningsfrister. Om dessa kan kandidaten läsa men det 
krävs något mer än en hänvisning till reglerna eller en återgivelse av bestämmelsen för att 
han eller hon ska tillgodoräknas svaret. Sammanhanget med de övriga reglerna, fristernas 
betydelse och innebörd bör diskuteras för att komma upp de högre betygsnivåerna (A och B). 

Att anställningen består under uppsägningen bör också komma fram för att kandidaten ska få 
godkänt resultat. För högre betyg bör kandidaten diskutera i vilken mån arbetsgivaren kan 
frånta arbetstagaren arbetsuppgifter och kopplingen till aml. § 15-11. Men det är bara för en 
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diskussion om uppsägning pga. virksomhetens forhold som kan tillgodoräknas studenten. I 
Individuell arbeidsrett refereras till Rt. 2009 s. 1183 Investeringsrådgiver. Det målet finns 
inte med i domssamlingen. 

Huvudboken innehåller ett ganska stort avsnitt om tvist om riktigheten i uppsägningen, in-
klusive ”rett å stå i stilling”. Här krävs det att kandidaten håller sig till frågan som alltså rör 
oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold beaktar de gränsdragningar som anges och lig-
ger i själva frågan. Mot denna bakgrund kan reglerna om søksmålsfrister (17.9.5) behandlas i 
annat sammanhang. Detsamma gäller frågan om konsekvenser av en oriktig uppsägning. 

Sammanfattning 

Denna sensorveiledning är generell. Individuella avvägningar måste med all sannolikhet gö-
ras av varje sensor i det enskilda fallet. Brister i svar med grund i vad som i beskrivningen 
ovan bör vara med ska inte vara ensamt avgörande för vilket betyg som ska sättas på svaret, 
utan det ska finnas utrymme för att göra en helhetsbedömning av svaret. Det finns flera vari-
anter på hur kandidaten kan visa att han eller hon har förvärvat kunskaper, färdigheter och 
kompetenser i enlighet med læringskravene. 

 

11 november 2017 

Johann Mulder 
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