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Kort veiledning til sensorene 

 

Oppgaveteksten er enkel: 

Om tariffavtalebegrepet i arbeidstvistloven. 

 

Dette er ment å skulle være en rimelig grei oppgave, både med hensyn til å finne 

«rettsgrunnlaget»  i atvl. § 1  og når det gjelder det innholdsmessige. Oppgaven er 

med hensikt avgrenset mot tjenestetvistlovens avtalebegreper, fordi disse er mer 

komplekse.  

Læringskrav og litteraturoversikter finnes på 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/v14/pensumliste/index.html 

Den mest nærliggende litteraturen på «leselisten» over «hovedlitteratur»  som er den 

studentene forutsettes å lese, og som skal gi dekning for læringskravene  er 

Evju, «Tariffavtalebegrepet – prosessuelt og materielt», i Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 2 

(2005), s. 112-123  

Evju, «Normer og rettsvirkninger …», Arbeidsrett 2013, 139146 

I undervisningen ble temaet gjennomgått ganske grundig, med en ekstra vekt på 

partsbegrepene, særlig fagforeningsbegrepet, tolkningen av arbeidsrettsdommene fra 

2010 og 2011 mht. fagforeningsbegrep og uavhengighet, og på vilkåret om 

«avtalehensikt» som må forstås ut fra en objektiv («erklæringsteoretisk») tilnærming. 

Følgende lille utsnitt av forelesningsdisposisjonene gir en indikasjon i tillegg til 

litteraturen (halvfet domsreferanse betyr «dom som må leses»): 

Tariffavtalebegrepet 

 Partsbegrepene – atvl. § 1 litra c og d, jfr. litra a og b; tjtvl. § 11 

  ARD 2010 nr. 19, ARD 2011 nr. 14 

 Avtalegjenstanden (atvl. § 1 litra e jfr. §§ 4 og 5; tjtvl. § 11) 

 Generalitet, intensjon og form 

Ut over den litteraturen som er «hovedlitteratur», ble det i forelesningsdisposisjonene 

vist spesielt til 

ARD 1953.81, ARD 1996.33 (og ARD 1999.44 (tjtvl.)) 

samt som 

Supplerende stoff: 

Evju, Stein, «Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep: Arbeidsretten på nye stier?», 

Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 5, 311‒325 (2011) 
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Det må kreves at kandidaten er i stand til å konsentrere seg om det oppgaven spør om – 

tariffavtalebegrepet – og ikke henfaller til alminneligheter om tariffavtalers (store) 

betydning i samfunnet og desslike. Kommentarer om tariffavtalers samfunnsmessige 

betydning osv. må være korte og poengterte om de skal ha noen verdi. 

Det må videre kreves at kandidaten evner å få frem de (fem) ulike elementene i 

tariffavtalebegrepet, inkludert partsbegrepene. En tilfredsstillende besvarelse må vise at 

kandidaten ser disse elementene og kan holde dem fra hverandre. Svikter det her, må det 

føre til at kandidaten raskt kommer i faresonen.  

Det er dette enkle som er det grunnleggende, i oppgaven og med hensyn til hvilke krav 

som skal stilles ved bedømmelsen. 

Det bør ikke kreves at kandidaten også diskuterer forholdet mellom lovens enkle 

tariffavtalebegrep og ulike (under)kategorier av tariffavtaler – hovedavtaler, 

overenskomster, særavtaler. Men det bør gis kredit om det gjøres, og en fremragende 

besvarelse bør ha dette med på en måte som viser klar forståelse og perspektiv, gjerne 

også med hensyn til forholdet mellom avtalekategoriene. 
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