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Sensorveiledning JUR1512 Arbeidsrett – den kollektive del, vår 2018 

Eksamensoppgaven lyder: Om ufravikelighet for tariffbundne parter. 

Information om ämnet finns på kurshemsidorna. 

Temat täcks på flera ställen i huvudlitteraturen, men särskilt  

 Stokke/Nergaard/Evju: Det kollektive arbeidslivet, s. 139–143, och  

 Sundet, Tariffavtalen, särskilt s. 94–112,  

samt dessutom i støtte- og tilleggslitteraturen, särskilt 

 Evju, Normer og rettsvirkninger – to tariffrettslige observasjoner, i: Arbeidsrett 2013, s. 

139–146,  

 Evju, Ufravikelighet og tariffbundethet − historisk og aktuelt. Arbeidsnotater 2013:1, och  

 Evju, Konkurrerende tariffavtaler, i: Arbeidsrett 2010, s. 105–141. 

Temat har blivit omfattande behandlat i undervisningen, både självständigt och i sammanhang 

med näraliggande frågeställningar.  

Märk betygskraven (karakterkravene). Temat berör central kollektivarbetsrättslig frågeställ-

ning och är av det skälet motiverat att göras föremål för examen. Censorerna uppmanas emel-

lertid till att vara generösa i sin bedömning efter mönstret in dubio pro candidatus, eller möj-

ligen in dubio contra quaesitor.  

 

Om ufravikelighet for tariffbundne parter 

Temat inbjuder till en diskussion kring fyra underteman:  

i) den lovfestete ufravikelighetsnormene,  

ii) de ulovfestete ufravikelighetsnormene,  

iii) forholdet til utenforstående, och 

iv) konkurrerende tariffavtaler.  

Det ligger nära till hands att de två första underteman får den mest omfattande behandlingen, 

och det är helt i sin ordning. Det är emellertid vanskligt att se för sig att examinanden kan 

uppnå de högre betygen om inte samtliga här nämnda underteman är behandlade.  

Det centrala i ufravikelighetsreglerna ligger i att tariffbundna är förhindrade att ingå avtal som 

strider mot tariffavtalen. Detta måste nästan med nödvändighet framgå för godkänt resultat. 

Ufravikeligheten är en av tariffavtalens rättsverkningar, vid sidan av bundenhetsverkan, nor-

merande verkan och fredspliktsverkan. Det kan bli plus om kandidaten sätter detta i ett sam-

manhang på ett förnuftigt sätt. 

En naturlig utgångspunkt är lagen, arbeidstvistloven § 6 och tjenestetvistloven § 13 (punkt i). 

Historiken är inte nödvändig att behandla, men det ska heller inte göras avdrag om den är be-

handlad på ett adekvat sätt. Sammanhanget med bundenheten kan gärna nämnas.  

Det bör nämnas att utgångspunkten är att alla avvikelser är ogiltiga (ugyldige), oavsett om de 

är till för- eller nackdel för medlemmarna och vad det betyder. Kandidaten bör få fram att la-

garnas ogiltighetsregler medför att tariffavtalens bestämmelser är tvingande för tariffbundna 

och medlemmar och att tariffavtalen träder alltså i stället för den ogiltiga avvikelsen.  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/index.html
http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/omrader/arbeidsrett/publikasjoner/arbeidsnotater/2013-1.pdf
http://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-01-27-9?q=arbeidstvistloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1958-07-18-2?q=tjenestetvistloven
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Vidare bör kandidaten behandla det att tariffavtalen medför att bestämmelserna i tariffavtalen 

– som en konsekvens av ogiltigheten, men också självständigt – är direkt tillämpliga i det en-

skilda anställningsförhållandet. (Detta följer dessutom av själva tariffavtalen.) Tariffavtalens 

bestämmelser utgör således avtalsinnehåll i det enskilda anställningsavtalet och kan åberopas 

av parterna i anställningsförhållandet. 

Därefter kan gärna «de ulovfestete ufravikelighetsnormene» (ii) diskuteras. Grundvalen för 

dessa normer är alltså själva tariffavtalen. Dessa tvingande normer är till skillnad från «de 

lovfestete ufravikelighetsnormene» (i) inte begränsade till anställningsavtalet mellan tariff-

bundne parter. Normerna får alltså verkan på alla anställningsförhållanden, även på utanför-

stående (se iii). Dessutom har normerna betydelse för tariffmedlemmarnas egen frihet att ingå 

avtal. Det är således inte möjligt för parterna själva att träffa avtal i strid med tariffavtalen. 

Vidare krävs det grund i överordnat tariffavtal för att göra avvikelser i ett underordnat. Här 

kan gärna hänvisas till exempel till HA LO–NHO § 4-1 (hovedavtalen är med i materialsam-

lingen som är tillåten att ha med sig på examen). 

En behandling av tariffavtalens normerande verkan (iii) är närmast obligatoriskt. Här bör kan-

didaten resonera kring den centrala utgångspunkten att arbetsgivaren är förpliktad att tillämpa 

tariffavtalen också på utanförstående. Viktigt att nämna är också att detta gäller gentemot 

motparten i avtalet, men någon självständig rätt för utanförstående att påberopa sig på avtalet 

finns inte. Vidare bör nämnas att inte av allmänna avtalsrättsliga regler följer att ett avtal som 

är oförenligt med tariffavtalen, och därmed leder till tariffbrudd, blir ogiltigt. En arbetsgivare 

kan alltså hamna i en situation att två oförenliga avtal måste tillämpas för två arbetstagare. I 

sammanhanget finns också en sida till tariffavtaletolkning på så sätt att villkoren i tariffavta-

len kan bli en del av anställningsavtalet också för utanförstående. Särskilt bör här nämnas att 

det kan vara en uttrycklig förutsättning i avtalet, men också att avtalsvillkoren successivt bli-

vit en del av avtalet genom att den utanförstående faktiskt fått samma villkor som de som är 

bundna av avtalet. 

Vad gäller den del som rör konkurrerande tariffavtal (iv), är den kanske den svåraste. Kandi-

daten bör nämna utgångspunkten om avtalsfrihet: en tariffpart har rätt att ingå tariffavtal för 

samma område som man redan har tariffavtal på. Men kandidaten bör framhålla att tillgången 

till att ingå konkurrerande tariffavtal är olika för arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation. Också i denna problemställning finns en sida till tariffavtaletolkning, 

nämligen för att avgöra om villkoren avviker från varandra. I sammanhanget bör också möj-

ligheterna om «reforhandling» behandlas.  

Att inte nämna lagbestämmelserna arbeidstvistloven § 6 och tjenestetvistloven § 13, medför 

med största sannolikhet poängavdrag. Däremot har jag inte uppställt krav på vilka rättsfall 

som ska nämnas för att inte poängavdrag ska göras.  

 

 

 

 

  

https://www.lo.no/Hovedavtalen/

