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Sensorveiledning 

 

Eksamensoppgaven har følgende tekst: 

«Tariffavtalers stilling ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens 
§ 16-2. – Hva som er “overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet” i 
arbeidsmiljølovens kapittel 16s forstand, skal ikke drøftes.» 

Oppgavetemaet er dekket spesielt i følgende deler av hovedlitteraturen: 

Evju, Stein: «Sjelløse tariffavtaler». I: Evju, Arbeidsrett : Utvalgte artikler 
2001−2010 (Oslo: Universitetsforlaget 2010), s. 539-552,  
og 
Evju, Stein: «Fusjon og tariffavtaler», Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 7, s.103-141 
(2012) 

I tillegg kommer kortere og/eller mer spesielle drøftelser av tilliggende spørsmål i 
andre deler av den hovedlitteraturen som kandidatene skal kjenne og vise 
forståelse av. Det gjelder f.eks. i kapittel 4 i Stokke/Nergaard/Evju, Det kollektive 
arbeidslivet (2013), og Evju, «Tariffavtalebegrepet − prosessuelt og materielt», 
Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 2, s. 112-123 (2005), samt noe i den lille artikkelen 
Evju, «Normer og rettsvirkninger – to tariffrettslige observasjoner», Arbeidsrett 
2013, s. 139-146. 

«Læringskravene» og fullstendig litteraturliste finnes på nettsiden for valgemnet 
(sammen med bachelornivåemnet JUS1512), 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/v15/pensumliste/index.html. 

 

I forelesningene ble temaet behandlet relativt kortfattet, med henvisning til 
«pensum»litteraturen − særskilt de to første av arbeidene ovenfor. Jeg pekte særlig på 
den alminnelige tariffrettslige bakgrunnen fra forut for aml. 2005, på erververens 
«reservasjonsrett» og på forarbeidenes forutsetning om alminnelige normers 
gjennomslag ved omgåelser/pro forma, og på spørsmålene om rettsstillingen ved fusjon. 

Den rene undervisningen har begrenset omfang, med 20 forelesningstimer. 
Behandlingen i forelesningene tok bare sikte på å fremheve noen særlige poenger. 
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 også på om studentene har 
lest og arbeidet med det skriftlige lærematerialet. 
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«Halen» i oppgaveteksten − «Hva som er “overdragelse av en virksomhet eller del av 
virksomhet” i arbeidsmiljølovens kapittel 16s forstand, skal ikke drøftes» − er tatt med 
for å gjøre det klart for studentene at oppgaven ikke går ut på å diskutere spørsmål om 
hva som «er» en virksomhetsoverdragelse i sin alminnelighet. Kandidater som gir seg 
inn på slike alminneligheter, må trekkes – og dersom ikke de mest sentrale poengene 
om «rettsvirkningssiden», tariffavtalens stilling, er sett eller forstått, kan resultatet ikke 
bli annet enn ikke bestått, F.  

De sentrale poengene for besvarelser er dekket i artikkelen om «Sjelløse tariffavtaler», 
særlig avsnitt 2 og avsnitt 4. Den andre artikkelen tar opp mer spesielle spørsmål, men 
knytter seg til den første ved å behandle det som er av nyere rettspraksis fra 
Arbeidsretten. Det er per idag ikke ytterligere nye dommer enn dem som er drøftet i 
fusjonsartikkelen. 

Kandidater må ha med seg at arbeidsmiljølovens § 16-2 innebar en endring i forhold til 
det som var etablert alminnelig tariffrett. Det samme gjelder de grunnleggende 
poengene om reservasjonsrett – fristspørsmålet og adressatspørsmålet. Det må også 
kreves at kandidaten har sett og forstått det vesentlige mht. bundethetens art hvis 
tariffbundethet går over.  

Såpass må kreves for at det skal være tale om en «jevnt god prestasjon» (C). Hvis 
kandidaten gir uttrykk for at det er tariffavtalen som sådan som går over (annet enn ved 
direkteavtaler), må det trekkes – kraftig. Det er ikke i samsvar med bestemmelsens 
ordlyd, og poenget er drøftet i den første artikkelen og poengtert med styrke i den andre, 
om fusjon, og dessuten i forelesningene. 

Har kandidaten ikke kontroll med de poengene jeg har pekt på ovenfor, 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. Her vil siste avsnitt i drøftelsen i «Sjelløse tariffavtaler» avsnitt 4, på 
s. 551 i boken, være et eksempel på noe som kan løfte prestasjonen fra et jevnt godt 
nivå. Det samme gjelder problemstillingene om «avskåret reservasjonsrett» ved 
omgåelse/pro forma. For en «fremragende prestasjon» må det kreves mer; da er god 
innsikt i og forståelse av fusjonsproblemstillingene noe kandidaten må vise at hun/han 
behersker. Det gjelder både nyere rettspraksis om selskapsrettslig omorganisering − 
ARD 2001.1 Hakon Detalj og ARD 2004.163 APTS; fusjonsartikkelen på s. 112 og 
128−133 − og slike spørsmål som ellers er drøftet i fusjonsartikkelens avsnitt 4.1, 5 og 6. 

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. 


