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Eksamensoppgaven 

Examinationsuppgiften lyder: 

To søsken har en sysaksbutikk sammen, men de ønsker begge å pensjonere seg og har funnet 

en der er interessert i å kjøpe butikken. I butikken arbeider, foruten søsknene, en person på 

omtrent halvtid. Kjøperen er en butikkjede. Representanten for kjøper vil at søsknene sier opp 

den personen som arbeider i butikken innen overtaket skal skje, siden kjøper har ansatte i 

andre butikker som skal arbeide i butikken som nå skal kjøpes. Dette protesterer den ansatte 

mot; han hevder at han har rett å fortsette å arbeide hos kjøperen. Selgere, det vi si søsknene 

fastholder overfor kjøper at den ansatte har rett til å fortsette arbeidsforholdet etter 

overdragelsen. Kjøper aksepterer motvillig og sier at det må i så fall skje på de vilkår den 

tariffavtalen kjøper er bundet av og vil medføre redusert timelønn for den ansatte. 

Diskuter kjøpers påstand og redegjør for i hvilke situasjoner kjøper vil få medhold og i hvilke 

situasjoner kjøper ikke vil få medhold. 

Overgripende om undervisnings- og provsituasjonen 

Vårens undervisning har bestått av tio föreläsningar, fem gästföreläsningar, en frågestund  

Om vurderingen av besvarelsen 

Examinationsuppgiften rör rättsföljderna av en verksamhetsövergång. Det är inte spörsmålet 

om det är en verksamhetsövergång som sådan som är tema för uppgiften. Inte heller är det 

fråga om arbetstagares rätt att reservera sig mot övergången eller rätten för arbetstagare att 

välja att stanna kvar som är temat. I stället ska examinanden enligt frågan i uppgiften 

diskutera i vilken mån köparens kollektivavtal och villkoren däri ska gälla på den 

deltidsarbetande personen som övertas i samband med köpet. Temat är väl behandlat i 

litteraturen och i undervisningen, se särskilt Sundet, Kollektiv arbeidsrett, 2. utg. 2021, kap. 5, 

Sundet, Tariffavtalen, 2014, s. 67–72, Skjønberg, Tariffavtalen og dens sentrale 

rettsvirkninger, 2019, och ”innføringslitteraturen” Skjønberg/Hognestad/Hotvedt, Individuell 



arbeidsrett, 2. utg. 2017, s. 406–410, men den problemställning som här är aktuell är kanske 

inte explicit diskuterad i litteraturen. 

Uppgiften är en så kallad praktikumoppgave. Den kan lösas på varierande sätt. Kandidaten 

kan välja att ta ett mer teoretiskt perspektiv, eller så kan kandidaten välja att försöka lösa den 

konkreta situationen. Båda angreppssätt, inklusive en mix av dem, måste godtas. Det som det 

ska examineras på är hur väl kandidaten genomför sin argumentation sett i ljuset av 

kurskraven (læringskrav). Betyget (karakteren) ska självklart motsvara kraven för aktuell 

betygsnivå, men vid tveksamhet om betygssättning ska den utfalla till kandidatens fördel. 

Av scenariot i uppgiften framgår inte om villkoren för en verksamhetsövergång enligt 

arbeidsmiljøloven kap. 16 är uppfyllda eller inte. Kandidaten kan välja olika utgångspunkter 

mot bakgrund av det knappa underlaget rörande de faktiska omständigheterna och således 

utgå från att det är en verksamhetsövergång enligt arbeidsmiljøloven kap. 16 lika väl som att 

det inte är en sådan verksamhetsövergång. För de högre betygen (A–C) måste nog båda 

alternativen beaktas. Svaret bör också då innehålla en god och klar redogörelse för de olika 

sidorna av problemställningarna. Men som sagt, det är inte frågan om tillämpligheten som ska 

diskuteras, utan vilka villkor som ska gälla för den övertagna arbetstagaren. 

Närmast till hands är kanske ändå att utgå från att det är en verksamhetsövergång enligt 

arbeidsmiljøloven kap. 16. Utgångspunkten för bedömningen av på vilka villkor anställningen 

automatiskt ska fortsätta är att ”rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller 

arbeidsforhold…overføres til den nye arbeidsgiver”, arbeidsmiljøloven § 16-2 (1), jfr artikel 

3.1 i överlåtelsedirektivet (2001/23/EEG), det vill säga sådana villkor som kan anses vara en 

del av det enskilda anställningsavtalet (den individuelle arbeidsavtalen), jfr HR-2020-1339-A 

(ISS). Det enskilda avtalet kan komma att fyllas ut med lagregler, jfr HR-2020-1339-A (ISS), 

och kollektivavtalsvillkor, jfr HR-2021-1193-A (Grefsenhjemmet). Kandidaten bör i någon 

mån föra ett resonemang kring vilka villkor den överförda arbetstagaren har rätt att behålla 

efter övergången till ny arbetsgivare. Som exempel på villkor som kan vara särskilt aktuellt att 

lyfta fram det att förvärvaren inte får väsentligen försämra anställningsvillkoren efter 

övergången, för att inte riskera att situationen blir att uppfatta som en uppsägning från 

arbetsgivarens sida, som då måste saklighetsbedömas, jfr Scattolon, C-108/10, och 

HR-2018-1944-A (DNB). Ett annat exempel som i sammanhanget kan belysas är betydelsen 

av enskilt överenskomna pensionsrättigheter, jfr HR-2021-61-A (Læringsverkstedet), liksom 

olika sidor av senioritet (ansiennitet), jfr Collino och Chiappero, C-343/98, och Unionen, 

C-336/15. Det är emellertid inte här avgörande vilka villkor som behandlas av kandidaten, 

utan resonemanget kring övergången av villkoren är det kandidaten ska koncentrera sig på. 

Det är inget i uppgiften som tyder på att säljaren skulle vara bunden av något kollektivavtal. 

Utgångspunkten får därför vara att säljaren inte är bunden av något kollektivavtal. Reglerna i 

arbeidsmiljøloven § 16-2 (2) om överföring av villkor i kollektivavtal, aktualiseras därmed 

inte, jfr artikel 3.3 i överlåtelsedirektivet (2001/23/EEG). Det är därför inte nödvändigt för 

kandidaten att skissera på alternativet att säljaren skulle vara bunden av sådant, men det ska 

heller inte göras avdrag för ett sådant resonemang, så länge det är någorlunda väl genomfört. 

En fråga som ska diskuteras är om och i vilken mån det kollektivavtal som köparen är bunden 

av och villkoren däri gäller för den verksamhet och den arbetstagare som tas över. Något krav 

på att belysa ”3-7-reglene” ställs inte här, men kan vara premierande, beroende på svarets 

utformning. Det framgår inte av uppgiften om den anställde som förs över är med i någon 

fackförening och i så fall vilken, och alltså i vilken mån arbetstagaren ska anses vara 
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utanförstående, och därmed räckvidden av kollektivavtalets tvingande verkan (ufravikelighet, 

jfr arbeidstvistloven § 6), så olika alternativ måste godtas, så länge argumentationen är 

trovärdig. Om den överförda arbetstagaren är medlem i den fackförening som har 

kollektivavtal med förvärvaren uppkommer kollektivavtalsbundenhet, något som alltså inte 

gäller utanförstående. 

Kandidaten kan utifrån beskrivningen i uppgiften också utgå från att det inte är någon 

verksamhetsövergång. I sådana fall har inte arbetstagaren krav på att få behålla 

anställningsvillkoren hos förvärvaren med stöd av arbeidsmiljøloven kap. 16. I denna 

situationen har förvärvare flera relationer att ta hänsyn till: en är till motparten i 

köpekontraktet, en annan är till den arbetstagare som ska övertas, en tredje är till befintliga 

arbetstagare och eventuellt deras fackliga organisationer. Men om den överförda arbetstagaren 

är medlem i den fackförening som har kollektivavtal med förvärvaren uppkommer 

kollektivavtalsbundenhet, något som alltså inte gäller utanförstående. 

Ett inte så ofta problematiserat spörsmål är vad en överenskommelse om övergång eller om 

villkor efter övergången har för betydelse för förvärvaren och dennes relation till sin personal 

och fackföreningar. Det ställs här inte krav på att kandidaten belyser denna problemställning, 

men ska premieras om kandidaten för ett klart, redigt och vettigt resonemang kring den. 

För de högre betygsnivåerna (A–C) ställs det krav på att kandidaten klart och tydligt visar att 

hen behärskar detta temat och de olika sidorna av problemställningen. Vilka slutsatser 

kandidaten drar av förutsättningarna i frågan är inte det viktiga här och det är alltså inte 

avgörande om kandidaten kommer fram till om det är en verksamhetsövergång eller inte, eller 

om köparen har kollektivavtal eller inte. 

Sammanfattande kommentar 

Det är många komplexa moment som förväntas diskuteras av kandidaten över för ämnet 

centrala problemställningar. Kandidatens svar ska bedömas utifrån en helhetsbedömning och i 

bedömningen ska hänsyn tas till i vilken grad kandidaten visar på grundläggande förståelse 

för tematiken och dens olika dilemman. Några klara riktlinjer för den närmare 

betygssättningen (karakterfastsettelsen) ges inte denna vägledning, det är ett medvetet val, och 

det är upp till censorerna att göra den närmare bedömningen av svaren. Det förtjänar att 

påpekas att examen är på bachelornivå och kraven är enligt läromålen (læreingskravene) inte 

är fullt så höga som för masternivån, och att det inte finns några restriktioner för vilket 

material kandidaten får använda sig av. Censuren bör emellertid ta i beaktande att kandidaten 

bara har fyra timmar på sig att svara på uppgiften och att svårighetsgraden nog är ganska hög. 

Det är önskvärt att censorerna är välvilliga i sin läsning av svaren och eventuella 

tveksamheter kommer kandidaten till godo, in dubio pro candidatus. 
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