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Sensorveiledning JUS5512 Arbeidsrett – den kollektive del, vår 2018 

Eksamensoppgaven lyder: Drøft arbeidstakeres adgang til å iverksette og delta i lovlig ar-

beidskamp alene eller i fellesskap. Demonstrasjonsaksjoner (politiske aksjoner) skal 

ikke drøftes. 

Information om ämnet finns på kurshemsidorna. 

Temat täcks på flera ställen i huvudlitteraturen, men särskilt  

 Stokke/Nergaard/Evju, Det kollektive arbeidslivet, s. 151–165, och  

 Sundet, Tariffavtalen, s. 143–148, samt  

samt dessutom i støtte- og tilleggslitteraturen, särskilt 

 Evju, Gjenvisitt til streikebrytere, i Evju, Arbeidsrett: Utvalgte artikler 2001–2010 s. 129–

137,  

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

139–146,  

 (Johansen/Stueland, Politisk demonstrasjonsstreik – i norsk og internasjonal rett, i Mul-

der/Hotvedt/Nesvik/Sundet, Festskrift til Stein Evju, s. 356–376,)  

 Skjønberg, Riksmeglers inngrepskompetanse i arbeidskonflikter – et forsøk på å beskrive 

det prinsipielle, i Mulder/Hotvedt/Nesvik/Sundet, Festskrift til Stein Evju, s. 601–612, och 

 Weltzien, Er «boikott» som arbeidskampmiddel vernet av ILO-konvensjon nr. 87?, i Mul-

der/Hotvedt/Nesvik/Sundet, Festskrift til Stein Evju, s. 740–751. 

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.  

  

Drøft arbeidstakeres adgang til å iverksette og delta i lovlig arbeidskamp alene eller i 

fellesskap. Demonstrasjonsaksjoner (politiske aksjoner) skal ikke drøftes. 

Detta är en ganska omfattande fråga med många underteman att diskutera. Det kan inte krävas 

av kandidaten att samtliga dessa behandlas ingående; det kan knappt krävas av kandidaten att 

överhuvudtaget få med sig allt denna frågeställning rör. 

Det är näraliggande att tänka sig att kandidaterna följer dispositionen i 

Stokke/Nergaard/Evju, Det kollektive arbeidslivet, s. 151–165.  

Arbetstagarnas «adgang» till att vidta (iverksette) lovlig «arbeidskamp» hänger ihop med frå-

gan om fredsplikt. 

Poänggivande är om kandidaten beskriver den internationella utgångspunkten. Detta är accen-

tuerat vid flera föreläsningstillfällen. Det krävs emellertid inte att kandidaten ger någon 

djuplodande behandling av temat och således krävs det inte att kandidaten behandlar rätts-

praxis. Men: det är tillåtet och kan således ge poäng. 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/index.html
http://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/
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Kandidaten bör resonera kring de två tvistetyperna intressetvist och rättstvist och komma fram 

till att det här är fråga om intressetvist som ska studeras närmare. Kandidaten förväntas att i 

korthet visa på skillnaden mellan intressetvist och rättstvist. Det bör också nämnas att det fö-

religger fredsplikt när det finns ett giltigt kollektivavtal (tariffavtale) och att fredsplikten gäl-

ler parterna och deras medlemmar. Vidare bör det framgå att fredsplikten gäller för frågor 

som omfattas av tariffavtalen. Att det i normalfallet anse att en tariffavtale utgör en enhetlig 

reglering, varför utrymmet för icke-reglerade frågor och därmed rätt till stridsåtgärd («adgang 

til arbeidskamp») är litet, bör framgå av examinandens resonemang. I förlängningen av detta 

resonemang ligger också att frågan om betydelsen av och innebörden i fredspliktens relativi-

tet.  

Naturligt nog bör också de olika typerna av arbeidskamp nämnas. Men det är inte fråga om 

annat än att ge en översikt – allt annat leder för långt bort från frågeställningen och kan leda 

till poängreduktion. Viktigt att få fram är förutsättningarna för att arbeidskamp får vidtas 

(iverksettes). Kandidaten bör alltså här lyfta fram syftet med arbeidskampen, att utöva på-

tryckning på motparten i tarifförhållandet, det fackliga syftet om man så vill – och därmed av-

gränsas i princip demonstrationsaktioner och liknande bort –, och kravet på kollektivitet – och 

därmed hamnar man inom ramen för frågeställningen. Detta är centrala element i svaret och 

måste nog finnas med för att nå upp till de högre betygsnivåerna (A eller B).  

En diskussion kring det förhållandet att en  enskild arbetstagare i princip inte på eget bevåg 

kan iverksette arbeidskamp är viktigt att studenten får med. Här bör kandidaten se kopplingen 

till kravet på den kollektiva karaktären som måste vara uppfylld för att en arbeidskamp ska 

vara giltig. Examinanden bör även se kopplingen till fredsplikten, och att även om medlem-

mar inte förbundit sig direkt eller explicit omfattas de av den. detta bör följas upp med ett kort 

resonemang om «aksessorisk fredsplikt». 

Kandidaten får emellertid inte komma till slutsatsen att det kollektiva elementet utesluter att 

endast en arbetstagare får tas ut i arbeidskamp, så länge kraven på lovlig stridsåtgärd är upp-

fyllda. 

Det är också viktigt att examinanden får fram att arbeidskampens lovlighet hänger samman 

med vissa andra krav. Särskilt bör kandidaten diskutera reglerna om plassoppsigelse, mekling 

och plassfratredelsesvarsel. Detta moment kräver emellertid inte någon utförlig diskussion, 

eftersom de är förutsättningar för att lovlig arbeidskamp får igångsättas. Viktigare är det att 

diskutera vem som då får gå ut i arbeidskamp, det vill säga betydelsen av plassoppsigelse och 

plassfratredelsesvarsel. 

Det ställs inget krav på att kandidaten refererar till vissa särskilt angivna rättsfall, men natur-

ligtvis kan det ge poäng om det görs på ett relevant och adekvat sätt. 


