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Sensorveiledning JUS5512 arbeidsrett – den kollektive del (for master 
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. 132 f., 135–139, och behandlas även av Evju, Sjelløse tariffavtaler i Arbeidsrett:
Utvalgte artikler 2001–2010, 2010, s. 539–552. 

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: 

Tariffavtalers ettervirkning(er): betydningen for de individuelle arbeidsavtalene. 

I NOU 2001: 14 Vårens vakreste eventyr…? står följande grundläggande att läsa om tariffavtalers 
ettervirkning (fotnoterna utelämnade). (NB. Hänvisningarna till arbeidstvistloven är till arbeidstvist-
loven 1927; se lovspeil, finns på Arbeidsrettens hemsida, liksom arbeidstvistloven och tjenestetvist-
loven.) 

«4.7.8 Tariffavtalens ettervirkninger 

Som nevnt i kapittel 4.7.7 er det et vilkår for adgangen til å gå til arbeidskamp i forbindelse 
med forhandlinger om revisjon av en tariffavtale at tariffavtalen er utløpt. Er tariffavtalen lov-
lig oppsagt står adgangen til arbeidskamp åpen fra utløpstidspunktet såfremt reglene om 
plassoppsigelse og megling er fulgt. 

En tariffavtale som er lovlig oppsagt men ikke erstattet av en ny (revidert) tariffavtale faller 
imidlertid ikke uten videre bort på utløpstidspunktet. Den vil kunne ha ettervirkninger i flere 
senere faser. 

Arbeidstvistloven § 6 nr. 3 annet ledd fastsetter at den tariffavtale og de lønns- og arbeidsvil-
kår som gjelder ved utbruddet av en tvist fortsetter å gjelde så lenge plassoppsigelsesfristen 
og meglingsfristen ikke er utløpt hvis ikke partene er blitt enige om noe annet. Bestemmel-
sen har stor praktisk betydning fordi disse fristene ofte vil utløpe på et senere tidspunkt enn 
tariffavtalen. På denne måten sikrer arbeidstvistloven at tariffavtalens regulering av lønns- og 
arbeidsvilkår står ved makt inntil det tidspunkt da adgangen til å gå til arbeidskamp definitivt 
står åpen. Når fristene er utløpt gjelder ikke tariffavtalen lenger. 
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Arbeidstvistloven har ikke uttrykkelige bestemmelser om i hvilken utstrekning en tariffavtale 
har ettervirkninger også i senere faser. I en periode hvor streik eller lockout pågår har dette 
spørsmålet ikke noen praktisk betydning i forhold til de arbeidstakere som omfattes av ar-
beidskampen. Når arbeidet ikke er nedlagt har det imidlertid stor betydning om den gamle 
tariffavtalen fortsatt gjelder først og fremst for hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i 
de enkelte arbeidsforhold i de ulike faser. Tariffavtalen kann imidlertid ha virkninger ut over 
dette. Opphører tariffavtalen fjernes blant annet grunnlaget for dens ufravikelighetsvirk-
ninger og grunnlaget for den tariffbaserte fredsplikt mellom partene. En del av ettervirk-
ningsspørsmålene er avklart gjennom rettspraksis (og også behandlet i juridisk litteratur. Et 
hovedsynspunkt i denne sammenheng er at spørsmålet om ettervirkning i perioder hvor ad-
gangen til arbeidskamp etter loven står åpen må løses på grunnlag av partenes disposisjoner. 

I statlig sektor har partene lovfestet fredsplikt ved tvist om inngåelse av særavtale. Slik tvist 
må løses på grunnlag av særlige voldgiftsbestemmelser i tjenestetvistloven. Når en særavtale 
sies opp er utgangspunktet at avtalene faller bort ved oppsigelsesfristens utløp. En særavtale 
vil imidlertid også kunne tenkes å ha ettervirkning. Det har i juridisk teori vært antatt at et 
sentralt spørsmål i denne sammenheng er om det foreligger noen «bakenforliggende regule-
ring» å falle tilbake på. Bakenforliggende regulering vil kunne være lov eller annen tariffavta-
le. Inneholder for eksempel særavtalen særlige ferierettigheter eller lønnsvilkår vil neppe av-
talen ha ettervirkning. I slike tilfeller vil man kunne falle tilbake på de alminnelige bestem-
melser om ferie i ferieloven og om lønn i hovedtariffavtalen. Særlige bestemmelser om for 
eksempel beredskaps- og turnustjeneste i en særavtale vil kunne komme i en annen stilling 
da opphør av avtalen vil kunne innebære fare for liv og sikkerhet ved at man da ellers ville stå 
uten regulering. I slike tilfeller vil man trolig lettere kunne slå fast at særavtalen vil ha etter-
virkning. 

Ordningen med hovedtariffavtale og særavtale i staten tilsier at en særavtales ettervirkning 
ikke under noen omstendighet bør vare lenger enn til utløpet av hovedtariffavtalen med de 
forbehold som er nevnt ovenfor.» 

Ämnet är svårt. Kandidatens kreativitet ska premieras; direkta felaktigheter kan däremot (naturligtvis) 
inte vara poänggivande. Temat hänger intimt samman med tariffavtalens varighet og oppsigelse, 
dens ufravikelighet og (delvis) fredsplikt, jf. henholdsvis atvl. §§ 5, 6 og 8. 

De frågor som kan diskuteras inom ramen för detta tema är tre. Inledningsvis kan behandlas vilken 
betydelse tariffavtalen har för rättsförhållandet dels mellan parterna, dels mellan arbetstagaren och 
arbetsgivaren efter att tariffavtalen giltighetstid har upphört. Den fortsatta och huvudsakliga 
framställningen bör behandla efterverkansspörsmålet vid revision av tariffavtalen. Inget hindrar 
emellertid att kandidaten behandlar efterverkansspörsmål i den situationen tariffavtalebundethet 
mellan parterna ska upphöra. För att besvara själva eksamensoppgaven behöver kandidaten inte föra 
någon diskussion om tariffavtalebundethet på olika nivåer.  

Kandidaten förutsätts föra en diskussion över att tariffavtalene till sin karaktär är tidsbegränsade, jfr 
atvl. § 4 och § 5. Vidare har kandidaten att poängtera att det är tariffavtalen som sådan som ska 
bestå, och att det s.k. ufravikelighetsprinsippet fortsatt gäller. I sammanhanget bör uppmärksammas 
om tariffavtalen inkorporerar en eventuell huvudavtale och vilken betydelse det får.  

Regleringen innebär att det fastställs vad som ska gälla om inget har avtalats (noteras bör alltså att 
den deklaratoriske bestämmelsen i atvl. § 8 (3) ger parterna möjlighet att avtala om tariffavtals 
efterverkan) om vad som ska ske efter tariffavtalens utløpstid eller om ingen frist är fastställd i 
tariffavtalen. Konsekvensen av detta, att tariffavtalen automatiskt prolongeras, jfr avtl. § 5 (3), ska 
diskuteras av kandidaten, liksom att denna konstruktion är till för att göra det möjligt för 
omförhandlingar av tariffavtalen med jämna mellanrum utan riskera att få ett villkorslöst tillstånd. 
Betydelsen av att eventuellt huvudavtal och ordinära tariffavtaler upphör vid olika tidpunkter är det 
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inte krav på att diskutera, men om det görs på ett korrekt sätt ska detta förstås räknas kandidaten till 
godo. Detta gäller även uppsägning av tariffavtalen vid ett mellomoppgjør. 

Det ska räknas kandidaten till godo om han eller hon för en relevant diskussion mellan uppsägning av 
tariffavtalen för revidering och uppsägning för att tariffavtalen helt ska falla bort. I detta 
sammanhang kan övergång av verksamhet användas som ett exempel på detta.  

Kandidaten bör vidare föra en diskussion om tariffavtalens verkan som följer av atvl. § 6 och vilken 
skillnad som gäller avseende tariffavtalens efterverkan mellan å ena sidan arbetstagare som är 
medlem i den tariffbundet fackföreningen och arbetstagare som inte är medlem i sådan fackförening 
(utanförstående arbetstagare). Bonus kan erhållas om man för en relevant diskussion om betydelsen 
av att medlem utträder ur organisation, jfr atvl. § 7, men det ska nog ganska så mycket till.  

Kandidaten förutsätts vidare behandla spörsmålet om tariffavtalens efterverkans betydelse för 
fredsplikten, jfr atvl. § 8 (3). I detta avseende gäller ju fredsplikten såväl strejk och lockout 
som ”annen arbeidskamp”. 

Detta har också en sida till hur länge efterverkan av tariffavtalen varar, något som också bör 
diskuteras. I detta sammanhang bör behandlas skillnaden om arbetstagare som omfattas av 
tariffavtalen omfattas av stridsåtgärden (arbeidskampen) eller inte; här gäller ju som bekant 
efterverkan olika, som ju i sin tur hänger samman med ”plassoppsigelsen”. Likaså bör diskussion 
föras om tariffavtalens efterverkan i ”avstemningsperioden”. 

Frågan om vad som ska gälla när arbetet återupptas efter arbeidskampen är inte nödvändig att 
diskutera, men ger självfallet pluspoäng. Särskilt  relevant här är kanske att efterverkan återinträder 
efter lovvedtak om tvungen lønnsnemnd. 

Det är många komplexa moment som förväntas diskuteras av kandidaten. Avgörande för betyget 
(karakteren) är dels i om kandidaten diskuterat de nämnda momenten (kvantitativt), dels om 
kandidaten gjort en analys av momenten (kvalitativt). Det ena elementet (kvantitet/kvalitet) 
uppväger inte det andra, men har kandidaten fört en analytisk diskussion på någorlunda hög nivå, 
kan brister i diskussion av de olika momenten uppvägas, men svårligen omvänt. 

Med detta sagt, vill jag upprepa mitt önskemål om att göra en generös bedömning till kandidatens 
förmån. 

Johann Mulder, 5. mai 2017 

 


