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Sensorveiledning 

 

Eksamensoppgaven har følgende tekst: 

«Om tariffavtalers ufravikelighet – begrep og rettsvirkninger.− Tariffavtalers 
betydning i sin alminnelighet skal ikke drøftes.» 

I «hovedlitteraturen» er oppgavetemaet først og fremst dekket i det relativt omfattende 
«arbeidsnotatet» “Ufravikelighet og tariffbundethet − historisk og aktuelt”. Institutt for 
privatrett, Arbeidsrettsgruppen. Arbeidsnotater 2013:1.  
Viktige sider av temaet er også drøftet i artikkelen Evju, «Konkurrerende tariffavtaler», 
Arbeidsrett 2010, s. 105−141; dessuten er spørsmål av betydning behandlet mer 
kortfattet i kapittel 4 i Stokke/Nergaard/Evju, Det kollektive arbeidslivet (2013).  
Noe av relevans finnes også i den lille artikkelen Evju, «Normer og rettsvirkninger – to 
tariffrettslige observasjoner», Arbeidsrett 2013, s. 139-146. 

Alt dette er «hovedlitteratur», dvs. «pensum», som studentene skal kjenne og ha 
forståelse av. «Læringskravene» og fullstendig litteraturliste finnes på nettsiden for 
valgemnet (sammen med masternivåemnet JUS5512), 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/v15/pensumliste/index.html.  
Pensumlitteraturen for JUR1512, Bachelor-nivået, er mindre omfattende enn (to 
tredjedeler av) den for Master-nivået JUS5512. Men for det som er oppgavetemaet her, 
er den relevante litteraturen den samme. Undervisningen er også den samme, med 20 
forelesningstimer. 

I forelesningene ble temaene om ufravikelighet tatt opp i en viss bredde og fra flere 
ulike synsvinkler. Det gjelder ikke minst de grunnleggende problemstillingene om 
rettsgrunnlag, anvendelsesområde og rettsvirkninger, både for arbeidsavtaler 
(tariffbundne og andre), «særavtaler» og «konkurrerende tariffavtaler». Spesielt for 
særavtaler ble hovedavtalebestemmelser fremhevet, som f.eks. – men ikke bare – 
kapittel 4 i arbeiderhovedavtalen LO − NHO. Flere hovedavtaler er med i den 
materialsamlingen som benyttes i undervisningen, og som er lovlig hjelpemiddel til 
eksamen − Materialsamling i arbeidsrett : Hovedavtaler, overenskomster, direktiver [4. 
utg.]. [SE red.] Institutt for privatrett. Stensilserie B. Nr. 65, 2014. (Se utsnitt av 
innholdsfortegnelse, sist i denne veiledningen, på s. 3.) 

Den rene undervisningen har begrenset omfang, med 20 forelesningstimer. 
Innledningsvis i kurset er det blitt understreket at det forventes at studentene legger ned 
relativt stor arbeidsinnsats i arbeid med litteratur og rettspraksis. (Kurset gir 10 
studiepoeng; forutsatt arbeidsinnsats (fakultetets standard) er 25−30 arbeidstimer pr. 
poeng.) Eksamensoppgaven kan forsåvidt sees som en test på om studentene har lest og 
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arbeidet med det skriftlige lærematerialet, og på om de har fulgt med i undervisningen 
og fått med seg de grunnleggende forklaringene og poengteringene som forelesningene 
skulle gi. 

«Halen» i oppgaveteksten − «Tariffavtalers betydning i sin alminnelighet skal ikke 
drøftes» − er tatt med for å gjøre det klart for studentene at oppgaven ikke går ut på å 
skrive om alminneligheter om tariffavtaler som samfunnsviktige 
reguleringsinstrumenter, tariffavtalebegreper, hvem som kan være parter, osv. 
Kandidater som gir deg inn på slikt, må trekkes – kraftig, og dersom ikke de mest 
sentrale poengene om ufravikelighet er sett eller forstått, kan resultatet ikke bli annet 
enn ikke bestått, F.  

Gjennomgående er den største andelen av kandidater i JUR1512 ikke-jurister, men 
studenter og andre med annen bakgrunn. Det må uansett kreves at kandidatene viser 
evne til å konsentrere drøftelsene til det oppgaven spør efter og til å få frem de 
spesifikke problemstillingene det er tale om. Drøftelsene i arbeidsnotatet fra 2013 har 
nok en viss teoretisk karakter, men de grunnleggende poengene der er grundig eksegert i 
forelesningene. 

Kandidater må ha med seg en grunnleggende forståelse av hva som menes med 
«ufravikelighet» i tariffrettslig sammenheng. Det inkluderer en forståelse av skillet 
mellom «vertikale» og «horisontale» relasjoner (Arbeidsnotatet s. 25 – poengtert og 
forklart i forelesningene). Det bør aksepteres om kandidaten snakker om et 
«ufravikelighetsprinsipp» (jfr. arbeidsnotatets avsnitt 6), selv om pensumlitteraturen og 
undervisningen har fremhevet at det ikke er adekvat å gjøre det. Uansett må det kreves 
at kandidaten har en klar forståelse av de ulike rettsgrunnlag og rettsvirkninger det er 
tale om. Det må også kreves at kandidaten viser en viss forståelse av de sentrale 
hensynene som ligger til grunn for de ulike normene. Det samme gjelder forskjellen 
mellom bundethet og ufravikelighet, og da også forskjellen mellom atvl. § 6 og lovens 
§ 7. 

Såpass må kreves for at det skal være tale om en «jevnt god prestasjon» (C). Hvis 
kandidaten ikke evner å holde de sentrale problemstillingene om bundethet contra 
ufravikelighet fra hverandre, og/eller ikke klarer å skille mellom rettsgrunnlag og 
rettsvirkninger på de relevante punkter, må det bli tale om en «glideskala» fra D til F. 

En «meget god prestasjon» (B) må vise kunnskap og forståelse ut over det alminnelige 
for et C-nivå. Det må kreves at kandidaten viser en klar forståelse av forholdet mellom 
bundethet og ufravikelighet og av skillet mellom vertikale og horisontale relasjoner. Det 
inkluderer en grunnleggende, men ikke nødvendigvis inngående og detaljert kjennskap 
til og forståelse av ulike problemstillinger slik de er fremstilt i arbeidsnotatets avsnitt 
7.2 (s. 25) og 7.4 (s. 27). Skal det være tale om en «fremragende prestasjon», må det 
kreves mer. Da må kandidaten vise god og mer inngående innsikt i og forståelse av de 
problemstillingene som er behandlet i arbeidsnotatets avsnitt 7, og vise forståelse av 
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funksjoner og hensyn som er drøftet i arbeidsnotatets avsnitt 5.2 og av slike spørsmål 
som er behandlet i notatets avsnitt 8.  

Det bør ikke kreves mye på noe nivå med hensyn til konkrete henvisninger til 
rettspraksis. Rettspraksis på området er meget omfattende. I undervisningen er det bare 
trukket frem enkelteksempler knyttet til de enkelte problemstillingen, oftest ganske 
kursorisk.  

Gjennomgående gjelder det at kandidatene må vise mer enn bare deskriptive 
gjengivelser eller punktvis oppregning av regler. De alminnelige, generelle 
beskrivelsene av vurderingskriteriene vil være kjent. De følger også med dokumentene 
vedr. sensuren. 

 

Oslo, 7. mai 2015 

S.E. 

 

 

Utsnitt av innholdsfortegnelsen til Materialsamling (4. utg., 2014): 

HOVEDAVTALER 

Hovedavtalen 2014-2017 [arbeidere] mellom Landsorganisasjonen i Norge 
og Næringslivets Hovedorganisasjon ……………………………………………   
Hovedavtale 2014-2017 mellom Virke og Landsorganisasjonen i Norge ……….  
Hovedavtale 2013-2015 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og  
Landsorganisasjonen i Norge …………………………………………………….  
Hovedavtale 2012-2014 mellom Finans Norge og Finansforbundet ……………  
Hovedavtalen for kommuner 2010-2013 …………………………………………  
Hovedavtalen for kommuner – Revisjonsprotokoll 2014 ………………………..  
Hovedavtalen i staten 2013-2015 …………………………………………………  

OVERENSKOMSTER 
Industrioverenskomsten 2012-2014 mellom NHO/Norsk Industri og 
LO/Fellesforbundet ……………………………………………………………….  
Lederavtalen 2012-2014 mellom NHO/landsforeninger og Lederne …………….  
Sentralavtale Finans Norge − Finansforbundet 2014-2016 ………………………  
Hovedtariffavtalen i staten 2014-2016 ……………………………………………  
 

 


