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Leseveiledning

Denne boken er ment som en innføring i kollektiv arbeidsrett. 
Den gir en oversikt over de historiske og rettslige rammene for 
det kollektive arbeidslivet. Målgruppen er alle som lurer på hva 
den kollektive arbeidsretten er eller som ønsker en innføring som 
et startpunkt for mer grundige studier av faget. Teksten bygger 
på lov, rettspraksis og enkelte tariffavtaler. Domsreferanser i tek
sten er til avgjørelser som belyser eller begrunner reglene det rede
gjøres for. I kompressavsnittene er det eksempler fra det kollek
tive arbeidslivet som illustrer poengene i brødteksten eller det er 
redegjørelser som utdyper temaer i brødteksten. Avsnittene kan 
være til hjelp for å få tak på poengene i brødteksten, men kan 
også forbigås uten at du går glipp av hovedpoengene i teksten.

Fremstillingen vil i hovedsak bygge på Hovedavtalen LO
NHO og eksemplene på tariffregulering vil hentes fra avtaler i 
LONHOområdet. Løsningene i LONHOområdet kan ikke 
uten videre overføres til andre tariffområder. Slik sett er fremstil
lingen ingen redegjørelse for gjeldende norsk tariffrett, men kan 
gi veiledning om hvilke spørsmål du må stille og hvor du kan lete 
for å finne svar på spørsmålet.

I teksten vises det til lover, forarbeider, rettspraksis og tariff
avtaler. Oppdaterte lovtekster er tilgjengelige på www.lovdata.no. 
Alle forarbeider til lover er tilgjengelig på Stortingets nettsider 
(www.stortinget.no). Tariffavtaler er tilgjengelige på nettsidene 
til hovedorganisasjonene og landsforbund/foreninger. De fleste 
av NHOs tariffavtaler er tilgjengelige på organisasjonens «tariff
avtaleweb» (http://tariffavtaler.nho.no/). Henvisninger i teksten 
til dommer fra Arbeidsretten gjøres på to måter: Enten som ARD 
eller AR... Brukes ARD som referanse, er henvisningene til 

Hvorfor og hvordan 
lese boken?

Hvilket tariffområde 
står du i?

Nettressurser

3.9 Organisasjonsfriheten ...................................  73
3.10 De tillitsvalgte – grunnlag og funksjon ..............  77
3.11 Kollektiv medvirkning – informasjon 

og medbestemmelse .....................................  81
3.12 Den norske modellen ...................................  100
3.13 Den norske modellen i møte med EØS/EU .......  101

4. Tariffavtalen – begrep og innhold............................  109
4.1 Innledning .................................................  109
4.2 Tariffavtalen som reguleringsform i arbeidslivet ...  109
4.3 Tariffavtalebegrepet ......................................  117
4.4 Hva bestemmer tariffavtalen? Tolkningslæren .....  128

5. Tariffavtalens virkninger .......................................  140
5.1 Utgangspunkter ..........................................  140
5.2 Bundethet – hvem, hvordan og hvor lenge? ........  142
5.3 Ufravikelighet .............................................  153
5.4 Fredsplikt i tarifforhold .................................  165
5.5 Tariffbrudd og tariffbruddsansvar ....................  172

6. Interessetvister ....................................................  180
6.1 Interessetvist og arbeidskamp 

 – som fenomen og som rettslig problem ............  180
6.2 Interessetvist og arbeidskamp – skritt for skritt ....  181
6.3 Tariffkravet og tarifforhandlinger .....................  183
6.4 Tariffrevisjoner ............................................  186
6.5 Meklingsinstitusjonen ...................................  194
6.6 Arbeidskamp ..............................................  199

7. Rettstvister ........................................................  210
7.1 Generelt om løsning av tvister .........................  210
7.2 Forhandlingssystemet for løsning av rettstvister ...  213
7.3 Arbeidsretten ..............................................  214

Forkortelser ..............................................................  228
Stikkord ..................................................................  230


