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Sensorveiledning JUS5512 Arbeidsrett – den kollektive del, vår 2019 

Eksamensoppgaven lyder: Drøft tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse. 

Allmän information om ämnet, læringskravene och litteraturlistan finns på kursnätsidorna. 

Eksamen: 2. mai 2019, kl. 9–13. 

Temat täcks i huvudlitteraturen genom: 

 Evju, Fusjon og tariffavtaler;

 Evju, Normer og rettsvirkninger;

 Evju, Sjelløse tariffavtaler;

 Sundet, Tariffavtalen, s. 67–72;

 Thorkildsen, Ny arbeidsgivers forhold til tariffavtalte pensjonsordninger ved virksomhets-

overdragelse; och

 Veggeland, Forbudet mot endring i arbeidsvilkår etter arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd.

Temat har också varit tämligen noggrant behandlat i undervisningen, dels genom ett särskilt 

dubbeltimmespass, dels i anslutning till frågor om kollektivavtalens bindande verkan och ef-

terverkan. 

Märk betygskraven (se karakterskalaen)! Temat berör central kollektivarbetsrättslig och prak-

tiskt viktig frågeställning och är av det skälet motiverat att göras föremål för examen. Censo-

rerna uppmanas emellertid till att vara generösa i sin bedömning efter mönstret in dubio pro 

candidatus, eller möjligen in dubio contra quaesitor.  

Detta är en ganska omfattande fråga och det har presenterats mer eller mindre drastiska rätts-

politiska ställningstaganden i debatten. Dessa texter har emellertid inte använts i litteraturen, 

så jag räknar med att studenternas ingång till tematiken är någorlunda baserad i gällande rätt. 

Även om det inte explicit framgår av frågan är det fråga om verksamhetsövergång enligt aml. 

§ 16-2 som avses. Det är emellertid tänkbart att några kandidater diskuterar att det också finns

övergångssituationer som inte faller in under detta regelverk och därför diskuterar när det ska 

anses föreligga en verksamhetsövergång enligt aml. kap. 16. För en eventuell sådan diskuss-

ion ska det inte göras avdrag, om den inte är alldeles för svulstig, men det ger heller inte några 

poäng, med mindre diskussionen är väldigt klar, redig och synnerligen kortfattad. Det viktiga 

är att kandidaterna kommer in på rättsverkningarna av att regelverket är tillämpligt, det vill 

säga att han eller hon har identifierat och förstått detta. 

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. 

Kandidaten måste få med sig att det endast är villkoren som kan gå över, men att kollektivav-

talet som sådant inte går över. Ett konstaterande att kollektivavtalet som sådant följer med 

måste det göras kraftigt avdrag från. I detta sammanhang krävs det att kandidaten kan redo-
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göra för de viktigaste punkterna avseende bundenhetens art. Även det grundläggande om re-

servationsrätten måste vara med. Så mycket måste det krävas för att kandidaten ska nå upp till 

en ”god” prestation (C-nivå). Det är inte nödvändigt, men kan vara poänggivande, att kandi-

dater får med sig att aml. § 16-2 innebär en ändring i förhållande till det som gällde tidigare. 

För att prestationen ska vara ”mykje god” (B-nivå) krävs det att det som nyss sagts är på plats. 

Dessutom måste emellertid kandidaten visa på djupare kunskap och förståelse än för C-nivån. 

Exempelvis kan ett gott resonemang kring reservationsrätten, inklusive betydelsen av frist- 

och adressatfrågan, eller kringgående (omgåelse) eller övergång pro forma, jfr ARD 2015 

s. 137 och ARD 2015 s. 233, vara sådant som kan lyfta prestationen. Även en diskussion om 

fusionsproblematiken där kandidaten visar på god kunskap om och förståelse för denna kan 

vara ett sådant exempel. 

För ”framifrå” (A-nivå) ställs det ytterligare krav. Det krävs att det som sagts om B-nivån 

också gäller för A-nivån, men att det ska gå ytterligare på djupet och visa på mycket god in-

sikt om problematiken. För denna nivå torde det krävas att kandidaten visar på kunskap om 

rättspraxis på området. 

Det räcker för de högre betygen (A- och B-nivå) inte med att det ges en deskriptiv redogörelse 

för regelverket, men kan räcka för betyg på C-nivå om det är en väl genomförd prestation. 

 

5 maj 2019 

Johann Mulder 

fagkoordinator arbeidsrett og ansvarlig faglærer 




