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Eksamensoppgaven 

Examinationsuppgiften lyder: 

På en bedrift som tilvirker plastemballasje har arbeidsgiver siden sommer 2020 noen ganger 

lagt arbeidstiden slik at arbeidstakerne i en toukersperiode måtte arbeide 40 timer den ene 

uken og 35 timer den andre uken. Det aktuelle arbeidet utføres på virkedager. Bedriften 

ønsket på ny legge arbeidstiden på den måten i en begrenset periode, men ble møtt med 

innvendinger fra fagforeningen. Disse protestene skulle denne gang føre med seg tvist på 

arbeidsplassen. 

Bedriften har siden det ble etablert på midten av 1970-tallet vært medlem i NHO-lands-

foreningen Norsk Industri og dets forgjenger. Mellom Norsk Industri og Fellesforbundet 

gjelder Kartonasjeoverenskomsten, som inneholder følgende regler om arbeidstid og betaling 

forovertidsarbeid. 

§ 2. Arbeidstiden  

Den ordinære effektive arbeidstid er 37,5 timer per uke og fordeles per dag etter 

overenskomst i de forskjellige bedrifter, dog således at den legges mellom kl. 07.00 og 

kl. 18.00. I arbeidstiden er ikke innbefattet spisetider. /…/ 

For øvrig henvises til bilag 6, avsnitt A. Fleksibilitet. 

§ 4. Overtidsarbeid  

Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning og på de premisser som er hjemlet i 

AML og skal innskrenkes til det minst mulige. Overtidsarbeid og merarbeid må ikke 

gjennomføres som en fast ordning, og søkes fordelt på en slik måte at det ikke blir for 

stor belastning for den enkelte. /…/ De lokale parter kan inngå avtale om avspasering 

av overtid time for time med utbetaling av overtidstillegget. 

§ 12. Betaling for skift- og overtidsarbeid  

https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariffsaker/tariffavtaler/overenskomster-2020-2022/kartonasjeoverenskomsten-2020-2022.pdf


/…/ 

Betaling for overtidsarbeid 

Overtidsarbeid betales med 50 % tillegg for de 2 første timer etter endt ordinær 

arbeidstid. Etter denne tid og på lørdager og dager før helligdager etter ordinær 

arbeidstids avslutning, samt søn- og helligdager betales 100 % tillegg. 

/…/ 

Bilag 6 Ferie m.v. 

A. Fleksibilitet 

I samtlige overenskomster inntas følgende bestemmelser: 

/…/ 

b) ”Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i AML § 10-5. 

Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres.” 

c) ”Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, 

fritidsønsker m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte, for 

eksempel i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. 

Individuelle avtaler står tilbake for avtaler inngått med de tillitsvalgte.” 

Én av arbeidstakerne hadde derimot ikke noen problemer med den arbeidstidsordningen som 

arbeidsgiver ønsket å innføre. Mellom henne og arbeidsgiver ble det truffet en avtale om att 

arbeidstakeren skulle arbeide 40 timer den ene uken og 35 den andre uken i den periode 

arbeidsgiver ønsket ordningen, mot en særskilt lønnskompensasjon. Det førte med seg at 

mange av de øvrig ansatte ble opprørte og fagforeningen mente at arbeidsgivers opptreden var 

i strid med tariffreguleringen. 

To av de ansatte ble så skuffet på grunn av dette at de leverte egenmelding, og to andre 

ansatte gjorde en egenmelding noen få dager etterpå. Noen ansatte utførte arbeidsoppgavene 

til punkt og prikke, noe som medførte forsinkelser i arbeidet. Produksjonen sank 

bemerkelsesverdig de kommende dagene, noe som de ansatte mente skyldtes at de var 

overbelastet med arbeid. Arbeidsgiver mente imidlertid at produksjonssvikten kunne 

bebreides arbeidstakernes adferd, og arbeidsgiver betalte derfor ikke noen sykepenger til de 

sykmeldte. Dessuten besluttet arbeidsgiver at ikke lenger ha den ukentlige fruktkurven. 

Identifiser hvilke spørsmål oppgaven reiser og drøft hvilke regler som kommer til anvendelse. 

Om vurderingen av besvarelsen 

Vårens examinationsuppgift rymmer flera teman: kollektivavtalstolkning, kollektivavtals 

tvingande verkan (ufravikelighet) och normerande verkan, och stridsåtgärder (arbeidskamp). 

De är alla centrala teman i den kollektiva arbetsrätten och väl behandlade i litteraturen och i 

undervisningen. 



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. 

Det inledande temat rör tolkning av kollektivavtal. Det behandlas i kurslitteraturen i Sundet, 

Kollektiv arbeidsrett, 2. utg. 2021, s. 119–150, och Sundet, Tariffavtalen, 2014, s. 113–130, 

samt i Sundet/Engan/Sandnes, Tariffavtaletolkning, 2016, som är ”støtte- og 

tilleggslitteratur”. Viss inspiration till delfrågans utformning har hämtats från AD 2022 nr 20. 

Tolkningsläran är bra beskrivet i kurslitteraturen, och den får vara ledning för de materiella 

bedömningarna. Vid bedömningen ska det beaktas att det är en hemexamen där examinanden 

kan använda alla tillgängliga källor. Eftersom det ganska enkelt att finna denna samlade 

framställning över tolkningsläran kan man åtminstone för de högre betygen (A och B, och i 

viss mån C) kräva en ganska noggrann och strukturerad genomgång av denna. Den kandidat 

som på ett sakligt och systematiskt sätt relaterar till den konkreta situationen i uppgiften bör 

premieras. Det är nog också något som behövs för att nå de högre betygen (A–C). Diskussion 

av betydelsen av hänvisningen i kollektivavtalets § 2 till bestämmelserna om ferie där det ges 

utrymme för individuella eller lokala överenskommelser ska premieras om den diskussionen 

är genomförd på ett sakligt och strukturerat sätt. 

Det andra temat rör kollektivavtals tvingande verkan (ufravikelighet) och i viss mån 

kollektivavtals normerande verkan. Detta och det följande temat behandlas i kurslitteraturen i 

Sundet, Kollektiv arbeidsrett, 2. utg. 2021, s. 151–194, Sundet, Tariffavtalen, 2014, s. 63–

142, Skjønberg, Tariffavtalens ufravikelighet og ettervirkning, 2021, samt, som 

introduktionslitteratur, Skjønberg, Tariffavtalen og dens sentrale rettsvirkninger, 2019. Klart 

är att det i uppgiften finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Det mesta i själva uppgiften talar 

för att arbetstagaren som träffat den enskilda överenskommelsen med arbetsgivaren utfört 

arbete inom kollektivavtalets tillämpningsområde (virkeområde). Det är däremot oklart om 

arbetstagaren i fråga är medlem av den kollektivavtalsbärande fackföreningen eller inte. Båda 

situationerna måste därför behandlas. Är hon medlem i organisationen måste kandidaten 

behandla i vilken mån en individuell avvikelse är möjlig enligt kollektivavtalet. Bilag A c) ger 

visst stöd för det. Relevant är också att beakta arbeidstvistloven § 6. Om det inte finns 

utrymme för individuell överenskommelse har båda parterna i det individuella avtalet brutit 

mot kollektivavtalet och det blir då ogiltigt. Är arbetstagaren i den individuella 

överenskommelsen däremot utanförstående, omfattas hon inte av bestämmelserna om 

kollektivavtalets tvingande verkan, och det individuella avtalet blir således bindande. Som 

bekant följer med denna lösningen ett problem för arbetsgivaren som har en 

kollektivavtalsrättslig förpliktelse att följa kollektivavtalet med fackföreningen, men 

arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra den individuella överenskommelsen för att uppnå detta. 

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

hen behärskar detta deltemat. Vilket betyg som blir aktuellt är beroende på svarets utformning 

och precision. Dessutom måste också betydelsen av hänvisningen till arbeidsmiljølovens 

regler om arbetstid i Kartonasjeoverenskomsten § 2 (och vidare till bilagan om ferie) belysas. 

I detta sammanhanget är det tänkt att diskussionen ska gå ut på vilken betydelse 

arbeidsmiljølovens bestämmelser har för om det är möjligt att avtala om avvikelser, genom 

enskilda överenskommelser eller lokala avtal. Det ställs dock inte alls krav på att genomföra 

själva beräkningen. 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/laringsutbytte/
http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2022/20-22.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-01-27-9


Det tredje temat berör stridsåtgärder (arbeidskamp). Detta behandlas, förutom i ovan nämnd 

litteratur, i Skjønberg, Fredsplikten i tarifforhold, 2019. Eftersom det finns ett giltigt 

kollektivavtal som reglerar arbetet gäller ömsesidig (gjensidig) fredsplikt. Fredsplikten följer 

av såväl kollektivavtalet som arbeidstvistloven § 8. De åtgärder (handlingar) som det här är tal 

om för att kvalificera som en stridsåtgärd, här ”annen arbeidskamp”, är sjukskrivningarna och 

temponedsättningen i arbetet. Också arbetsgivarens innehållande av sjuklön och indragningen 

av fruktkorgen kan vara en åtgärd i detta hänseende. Avgörande är om åtgärderna har till syfte 

att utöva påtryckning på motparten; såväl det objektiva som det subjektiva villkoret måste 

vara uppfyllt för att en åtgärd ska vara att anse som en stridsåtgärd. Frågan om lovlighet är en 

sida av fredsplikten, en annan är om de objektiva och subjektiva sidorna av handlingen är 

uppfyllda. Dessa sidor av uppgiften bör kandidaterna se och diskutera. Kanske det i det 

aktuella fallet är närmast till hands att se situationen som aktioner i strid med fredsplikten från 

såväl arbetstagarnas sida, som arbetsgivarens sida, men slutsatsen är inte det viktiga här. Även 

frågan om att upphöra med den veckoliga fruktkorgen kan vara att anse som brott mot 

fredsplikten. Å ena sidan kan upphörandet med fruktkorgen vara en från arbetsgivaren 

ensidigt bestämd förmån som nu återtas, å andra sidan kan handlingen vara en reaktion från 

arbetsgivaren på arbetstagarnas aktion, jfr AR-2020-18 (Schindler). I vad resonemanget 

landar är inte det centrala här. 

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 masternivå och kraven är enligt läromålen (læreingskravene) höga, 

att den behandlar centrala regler i den kollektiva arbetsrätten samt 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. 

 

Malmö, 13 april 2022 

Johann Mulder 

fagspesifikk koordinator arbeidsrett 

profilansvarlig arbeidsrett og arbeidsliv 

ansvarlig faglærer kollektiv arbeidsrett 

 

https://www.arbeidsretten.no/dv-cms/resources/ar-2020-18-sak-11-2020.pdf

