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Sensorveiledning JUR1512 arbeidsrett – den kollektive del (for 

bachelor i rettsvitenskap), vår 2017 

Introduksjon 

Eksamen 5. mai 2017, kl. 10–14. 

Temat täcks i  huvudlitteraturen huvudsakligen av Stokke/Nergaard/Evju, Det kollektive arbeidslivet, 
2. utg. 2013, s. 140–143, och av Evju, ”Konkurerende” tariffavtaler, Arbeidsrett 2010 s. 105–141.

Temat har blivit behandlat i föreläsningarna, både självständigt och i sammanhang med näraliggande 
frågeställningar, såsom om tariffavtals bindande verkan (ufravikelighet) och om tariffavtals 
normerande verkan. 

Märk betygskraven (karakterkravene). Temat berör central kollektivarbetsrättslig frågeställning och 
är av det skälet motiverat att göras föremål för examen.Sensorene uppmanas emellertid till att vara 
generösa i sin bedömning efter mönstret in dubio pro candidatus, eller möjligen in dubio contra 
quaesitor.  

Oppgavetexten lyder: 

Om arbeidsgivers adgang til å inngå ytterligere tariffavtale som helt eller delvis 
omfatter samme arbeid 

En god sammanfattning finns i Evju, «Konkurrerende» tariffavtaler, s. 141. 

Utgångspunkten är att avtalsfrihet råder. Denna avtalsfrihet konkurrerar med och begränsas av den i 
rättspraxis framvuxna regeln om att en tariffbunden arbetsgivare vis-à-vis motparten i tariffavtalen 
är förpliktad att inte ingå avtal med utanförstående arbetstagare, dvs. arbetstagare som antingen är 
medlem av annan fackförening eller inte medlem i någon fackförening alls, i strid med tariffavtalen 
(se ARD-1922-50 och ARD-1983-301, båda finns i Doms- og kjennelsessamling i Kollektiv arbeidsrett, 
som är ett tillåtet hjälpmedel till examen). Det är till och med fråga om en «ulovfestet 
ufravikelighetsnorm som bygger på at det anses som en grunnleggende forutsetning for en 
tariffavtale at arbeidsgiveren skal etterleve dens bestemmelser også i arbeidsavtaler med 
utenforstående som utfører arbeid av den art tariffavtalen omfatter» (Stokke/Nergaard/Evju s. 140). 
Skulle arbetsgivaren träffa avtal med enskild utanförstående arbetstagare i strid med tariffavtalen, 
blir det avtalet med arbetstagaren inte ogiltigt (se Evju, , «Konkurrerende» tariffavtaler, s. 136 f. och 
s. 139 f.).

I vanliga fall görs villkoren i tariffavtalen till innehåll i de enskilda avtalen genom utfyllning och 
tolkning men också genom direkt hänvisning till dessa villkor. Det gäller även för de utanförstående 
arbetstagarna (se Rt. 1985 s. 78 och Rt. 2009 s. 1465, ej i materialsamlingen). Att det ska informeras 
om anställningsvillkoren framgår av ordningsregeln i arbeidsmiljøloven § 14-6. 
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Denna utgångspunkt ligger visserligen utanför frågeställningens omedelbara räckvidd. Ett svar med 
sådant innehåll  bör dock kunna räknas examinanden till godo om det förs ett resonemang kring 
detta som kan knytas till själva frågeställningen. Självständigt kan ett resonemang enbart med denna 
vinkling däremot endast i undantagsfall vara poänggivande. 

Huvudproblemställningen är i stället tariffparts rätt att ingå tariffavtal med flera parter, även för 
sådant område som tariffpart redan är bunden av eller plikt att inte ingå avvikande tariffavtaler. Till 
detta kan hänvisas till NOU 2001: 14 Vårens vakreste eventyr…?, s. 49 f., citerat nedan (fotnoter 
utelämnade; notera att endast ARD-1922-50 finns med i domssamlingen, som ). 

«Det som så langt er sagt gjelder ufravikelighetsvirkningene mellom en tariffavtale og en 
individuell arbeidsavtale. Spørsmålet om ufravikelighet har også en annen side nemlig om en 
arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjon eller en arbeidstakerorganisasjon som er part i en 
tariffavtale er forhindret fra å inngå avvikende tariffavtale med andre parter innenfor det 
samme virkeområde. 

Utgangspunktet er klart: En tariffpart er i sin fulle rett til å inngå selvstendige tariffavtaler 
med flere parter. En allerede inngått tariffavtale begrenser ikke den tariffbundne parts ad-
gang til å slutte tariffavtale med andre parter. Dette gjelder både i forhold til 
arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Avtalen selv kan 
imidlertid inneholde klausuler som stenger for eller på annen måte begrenser adgangen til å 
inngå tariffavtaler med andre. 

Men selv uten særskilt regulering i tariffavtale kan friheten til å inngå konkurrerende tariff-
avtaler være begrenset av de ufravikelighetsnormer som gjelder i tarifforhold. Arbeidstvist-
loven har ikke bestemmelser om dette men det har vært antatt å følge av ulovfestet rett at i 
hvert fall arbeidsgiversiden i alminnelighet kan ha en tariffmessig plikt overfor sin 
tariffmotpart til ikke å inngå avvikende tariffavtaler med andre. Dette ble første gang berørt 
av Arbeidsretten i ARD 1936 s. 127 (s. 131): 

«Men det prinsipp som er uttalt i Arbeidsrettens dom av 15. mars 1922 i samlingen 1922 side 
50 at arbeidsgiveren ikke må lønne noen av sine folk under gjeldende tariffavtales satser – 
hvad enten de er organiserte eller ikke – må gjelde også mellom de forskjellige arbeider-
foreninger eller deres medlemmer.» 

Når det gjelder arbeidstakersiden er utgangspunktet det motsatte nemlig at det ikke fore-
ligger noen plikt til å avstå fra å inngå avvikende tariffavtaler med forskjellige arbeidsgiver-
parter. Grunnlaget for denne oppfatningen er ARD 1945–48 s. 58 der det ble uttalt følgende: 

«Uten at det uttrykkelig står i tariffavtalen kan en derfor ikke legge inn i denne et helt nytt og 
tidligere ukjent prinsipp nemlig at den skulle være bindende for Bygningsarbeiderforbundet 
også i forhold til uorganiserte mestere.» 

Det finnes eksempler på at det i tariffavtalen tas inn en klausul som begrenser arbeidstaker-
organisasjonenes rett til å inngå avvikende avtaler men slike klausuler er ikke utbredt. 

Forutsetningen for begrensningene i arbeidsgivers adgang til å inngå konkurrerende tariff-
avtaler er at man helt eller delvis befinner seg innenfor det virkeområdet som reguleres av 
eksisterende tariffavtale. Ufravikelighetsnormene stiller imidlertid ikke krav om fullstendig 
identitet mellom tariffavtaler. At tariffavtaler er ulikt utformet representerer således ikke i 
seg selv noe tariffbrudd. Det er heller ikke nødvendig at forskjellige tariffavtaler leder til det 
samme resultat til enhver tid. Avgjørende er om de over tid generelt sett leder til en reell 
likebehandling. 

Det finnes eksempler på at det er tatt inn klausuler i tariffavtaler som avviker fra det ulov-
festede ufravikelighetsprinsipp slik det er beskrevet ovenfor. Det følger av alminnelige tariff-
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rettslige regler at partene kan treffe avtaler som avviker både fra lovfestet og ulovfestet rett 
dersom det ikke avvikes fra preseptoriske (ufravikelige) regler. 

Spørsmålet om rettsvirkningene av at en inngått tariffavtale er i strid med ufravikelighets-
normene har ikke vært oppe for Arbeidsretten. Løsningen er derfor noe usikker. Den 
krenkede part vil iallfall kunne ha krav på erstatning hvis de øvrige vilkårene for dette er 
oppfylt. Teoretisk sett kan en tariffavtale som andre kontrakter kreves hevet (annullert) av 
den krenkede part ved vesentlig mislighold eller hvis den er inngått under bristende forut-
setninger. I forhold til arbeidstakerparten i den avtalen som er inngått i strid med 
ufravikelighetsnormene vil imidlertid arbeidsgiver være bundet. Det gjelder ingen 
ugyldighetsregel i denne sammenheng.» 

Det är alltså huvudsakligen fråga om en tariffbundet part rätteligen får ingå tariffavtale som helt eller 
delvis överlappar tariffavtal som part i fråga redan är bunden av och eventuellt plikten att inte ingå 
avvikande tariffavtaler, den s.k. horisontale relasjonen. (Se Evju, «Konkurrerende» tariffavtaler.) 

Idealet är att kandidaten identifierar frågeställningen; det är emellertid nödvändigt att det 
någorlunda framgår av svaret vad det är studenten behandlar. Kandidaten bör diskutera skillnaden 
mellan horisontell och vertikal relation, men det ställs naturligtvis inget krav på att följa terminologin. 
Vidare bör frågans problemställning preciseras ytterligare. En vägledning här är följande: «Et første 
spørsmål er om organisasjonen kan inngå en tariffavtale som helt eller delvis omfatter det samme 
området som en eksisterende organisasjonsmessig tariffavtale. Et annet spørsmål er om 
organisasjonen, her en arbeidsgiverforening, som tariffpart kan la en slik tariffavtale omfatte et 
foretak som er medlem. Dette har igjen to forgreninger. Den ene er der foretaket alt er bundet a v 
den første overenskomsten; den andre er der foretaket ikke er det.» (Evju, «Konkurrerende» 
tariffavtaler, s. 115.) Ett litet plus kan ges om kandidaten nämner att det är fråga om konkurrens 
mellan tariffavtalenes normativa regler, inte mellan de obligatoriska. 

Det bör även redogöras för den rättskällemässiga bilden i någon mån (se härtill Evju, 
«Konkurrerende» tariffavtaler, avsnitt 3.2–3.5). Naturligtvis är det inte tal om att göra en så ingående 
diskussion som det förs i artikeln, men essensen i resonemanget bör finnas med och vara diskuterad 
för ett svar på C-nivå och högre. Naturligtvis bör kandidaten ha nämnt den självklara utgångspunkten 
(jfr ovan) att det är tillåtet för part att ingå tariffavtale för område som parten redan är bunden av 
tariffavtale för. Vidare bör kandidaten få fram att hovedavtalene ofta innehåller processuella 
bestämmelser som inte föreskriver begränsningar avseende innehållet, men när sådana 
konkurrerande tariffavtaler kan ingås. Diskussionen bör mynna ut i att det inte krävs identiskt 
innehåll, men likvärdigt (se Evju, «Konkurrerende» tariffavtaler, s. 119 f., 124). 

För de högre betygsnivåerna (B och A) kan kandidaten gärna få med revirspörsmålet, dvs. det att när 
förbund inom samma huvudorganisation kräver tariffavtale, det som utgångspunkt är gällande 
tariffavtalen som gäller som ska gjøres gjeldende, jf. HA LO–NHO § 3-7 (se Evju, «Konkurrerende» 
tariffavtaler, s. 118 f.). 

Diskussion om byte av tariffområde ger plus, men är inget krav (se Evju, «Konkurrerende» 
tariffavtaler, s. 119). 

Kandidaten bör också diskutera situationen då tariffkonkurrens faktiskt föreligger. Det finns inget i 
regelverket som ger stöd för att det skulle finnas en utfyllningsnorm (in dubio-norm) om potentiell 
konkurrens mellan tariffavtaler. Arbetsgivaren har en plikt att agera så att inte brott mot tariffavtal 
inträder. (Se om detta Evju, «Konkurrerende» tariffavtaler, s. 130–134.) Här finns en sida till 
förhållandet mellan intressetvister och rättstvister (se ARD-1990-38, refererat i Evju, 
«Konkurrerende» tariffavtaler, s. 132=. Detta förhållande bör i vart fall i korthet dryftas av 
kandidaten för att nå något av de två högsta betygen. 
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Avslutningsvis ska framhållas att kandidaten bör diskutera rättsföljderna av att part tillämpar 
konkurrerande tariffavtale i strid med tariffavtale som parten redan är bunden av (jfr Evju, 
«Konkurrerende» tariffavtaler, s. 141).  

Ett väl disponerat svar ska premiera. Brister i svarets disposition kan däremot vara missgynnande. 

Johann Mulder, 5. mai 2017 

 


