
© Stein Evju 
     Sist oppdatert 05.09.2016 

Arbeidsrett 
Studentavhandlinger 

1975 –  
 

Kronologisk fortegnelse 
 
 

2016 
 
Dessen, Julie  Unntak fra reglene om arbeidstid for "ledende" og "særlig 

uavhengig" stilling  
 
Dybvig, Stine Bjerklund  Utdanning som arbeidsrettet tiltak ved vedtak om 

arbeidsavklaringspenger  
 
Engan, Anne-Beth Meidell Praksis i tarifforhold – om betydningen av praksis ved 

tolkning av tariffavtaler 
 
Eriksen, Anja Elisabeth Ottervang  Negativ organisasjonsfrihet for uorganiserte 

arbeidstakere  
 
Fahre, Inga Beate  Arbeidsulykke og løfteskade En analyse av arbeidstakers 

rett til erstatning ved påført personskade som følge av et 
løft på arbeidsplassen  

 
Fineide, Terje Jerndahl  Virksomhetsoverdragelse i statlige privatiseringsprosesser - 

Tap av vernet som offentlig tjenestemann  
 
Hussain, Saba  Arbeidstakerens tilhørighet når en del av virksomheten 

overdras  
 
Iversen, Bjørn Flemming  Adgangen til å inngå konkurransebegrensende avtaler i 

arbeidsforhold. Med hovedvekt på bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven kapittel 14 A  

 
Jerstad, Hilde  Opphør av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers 

opptreden på fritiden  
 
Kalstø, Maria   Arbeidstakeres fødsels- og foreldrepermisjoner i et 

likestillingsperspektiv   
 
Nilsen, Andreas Dag  Måltall og oppsigelse - Kan manglende oppnåelse av 

måltall føre til oppsigelse?  
 
Noren, Bjørn Erik   Tariffrettslige spørsmål ved offentlige anbud: Norsk 

regelverk, EØS-rettslige grenser, arbeidsgivers plikter, 
arbeidstakerbeskyttelse og arbeidstakers søksmålsposisjon  
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Norheim, Liv Hauge oppfordres til å søke. En kvalitativ undersøkelse av hvorfor 

arbeidsgivere oppfordrer etniske minoriteter til å søke på 
utlyste stillinger 

 
Odden, Siri Otelie  Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse  
 
Solli, Karina  Oppsigelse i prøvetid  
 
Tonning, Lena  Utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier i 

nedbemanningsprosesser  
 
Welander, Dag-Magne Wederhus  Vilkår for lovlig kameraovervåkning rettet mot 

arbeidstakere  
 
Wethal, Mari  Ansiennitet og utvelgelseskretser ved nedbemanning  
 
Wiker, Ronny  Oppsigelse ved sviktende arbeidsprestasjon  
 
Øen, Monica Nielsen  Kan innleide bli ansatte? Om etableringen av 

arbeidsgiveransvaret uten en formell ansettelsesprosess  
 
 

2015 
 
Aalmo, Kristian Foss Delt arbeidsgiveransvar på ulovfestet grunnlag - En analyse 

av rettspraksis om delt arbeidsgiveransvar, med vekt på 
konserntilfellene  

 
Ahmed, Khoula Basalat  Om IA-avtalen og dens rettslige betydning for 

arbeidstakers stillingsvern ved oppsigelse 
 
Amundal, Mette  Religionsfrihet og styringsrett – om og i hvilken grad EMK 

artikkel 9 representerer en begrensning i arbeidsgivers 
styringsrett 

 
Andenæs, Elisabeth Fiskvik    I fin form på plattform : Om helsekravene til ansatte i 

petroleumsvirksomheten 
 
Andreassen, Silje Straffeansvar ved sosial dumping  
 
Asheim, Anders Olsen  EØS-rettslige grenser for minstelønn til utsendte 

arbeidstakere i Norge 
 
Asmaro, Kristine Regina Buestad  Arbeidsgivers plikt til å forebygge trakassering: 

Hva er trakassering, og hvilken plikt har arbeidsgiver til å 
forebygge dette etter arbeidsmiljøloven og likestillings- og 
diskrimineringslovverket?  
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Bakken, Helene Schjelderup  Innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse hos 
innleier. Når innleie skjer fra virksomhet som har som 
formål å drive med utleie av arbeidskraft 

 
Berg, Ella Gjømle Utøveravtaler inn idretten med hovedfokus på 

representasjonsavtalen i langrenn. Hvor langt kan idretten 
gå i å begrense utøvernes private rettigheter?  

 
Berg, Maja  Arbeidsgivers rett og mulighet til fjernsynsovervåkning på 

arbeidsplassen – Er lovgivningen lett nok tilgjengelig? 
 
Berntsen, Svein Øystein  Utvelgelseskretser og utvelgelseskriterier i 

nedbemanningsprosesser med hovedvekt på alder og 
ansiennitet 

 
Breilid, Henriette Cecilie Simensen  Gjenbruk av personopplysninger – I hvilken grad 

kan arbeidsgiver gjenbruke personopplysninger? 
 
Bråthen, Lasse  Likebehandling av innleide arbeidstakere 
 
Din, Aira Forhåndsavtaler om arbeid ved konflikt 
 
Einhausen, Ida Charlotte  Lojalitetsplikt og konkurrerende virksomhet: Grenser for 

arbeidstakers aktivitet under og etter arbeidsforholdet 
 
Eldevik, Rolf Øyvind Howsmo  Fra ord til handling. Rom for sosialt ansvar i 

offentlige anskaffelser 
 
Enger, Inger Helene Atypiske arbeidsforhold i luftfarten. En utilsiktet ubalanse i 

30 000 fot?  
 
Floberghagen, Lars  Incentivordninger i arbeidsforhold. Skatterettslige 

problemstillinger 
 
Gallala, Susanne Emira Bennin Fredspliktens rekkevidde ved «annen arbeidskamp» 

enn streik og lockout  
 
Hamer, Mari Elise Hult Arbeidstakers lojalitetsplikt som grense for utnyttelse av 

know how fra tidligere arbeidsgiver 
 
Heitmann, Kristoffer Lien Kan tariffparter holde utenforstående utenfor?  
 
Hennestad, Anne Thea Schiøtz Grunnbemanningslæren – Rettslig forankring og 

aktualitet 
 
Henriksen, Jan-Robert  Fra arbeidsmiljøkriminalitet til arbeidsmarkedskriminalitet 

: Fremvekst av ny kriminalitetsform og bekjempelsen av 
den 
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Iversen, Kathrine Skattemessige konsekvenser av incentivordninger i 
arbeidsforhold 

 
Iqbal, Aminah Likebehandlingsprinsippet ved innleie fra 

bemanningsforetak jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 a 
 
Johansen, Karoline Gjønnes  Nytt anskaffelsesdirektiv - En sosial gavepakke? 

Muligheten til å stille krav om sosiale hensyn i en 
anskaffelseskonkurranse med hjemmel i direktiv 
2014/24/EU, sammenlignet med dagens regler i direktiv 
2004/18/EF 

 
Jordan-Nilsen, Håkon Jørgen Svare  Oppsigelse/avskjed på grunnlag av handlinger 

begått på arbeidstakers fritid 
 
Knudsen, Eirik Skoglund  Konkurranseklausulers gyldighet – Forholdet mellom 

avtaleloven § 38 og konkurranseloven § 10 
 
Knutsen, Thomas  Diskrimineringsloven § 24 – Innholdet og anvendelsen av 

regelen om delt bevisbyrde i saker om forbigåelser ved 
ansettelser på grunn av arbeidssøkers etnisitet 

 
Kristiansen, Linda  Forbudet mot trekk i lønn og feriepenger. En fremstilling 

av reglene i arbeidsmiljøloven § 14-15 andre til femte ledd 
 
Krosby, Mats  Konkurranseklausuler i arbeidsforhold. Anvendelse, 

sanksjoner og et nytt lovforslag 
 
Larsen, Ann Michelle Allmenngjøring av tariffavtale som virkemiddel for 

fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår 
 
Lunde, Wenche Marit  Maritime Labour Convention, 2006: Who is the shipowner 

and what does it mean for the seafarer? 
 
Løken, Carl Johan Arbeidsrettens bruk av juridisk teori 
 
Løken, Ragnhild Kristine Rognerud Lojalitetesplikt og konkurrerende virksomhet  
 
Lønseth, Mari Holm  Konkurranseklausuler i arbeidsforhold – En 

sammenligning av avtaleloven § 38 og forslag til tillegg i 
arbeidsmiljøloven kapittel 14A 

 
Mc Kiernan, Mona Mjøen  Arbeidstakers misbruk av den statlige 

lønnsgarantiordningen ved arbeidsgivers konkurs 
 
Midttun, Katrine Bjordal  Avtaleloven § 36 og arbeidsretten – med henhold til 

arbeidsavtaler 
 
Mork, Hilde Mjelde  Tilsattes tilhørighet og vern ved overdragelse av del av 

virksomhet – kriterier for avgjørelsen av tilsattes tilhørighet 
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Munthe-Kaas, Linn  Alternativer til innleie fra bemanningsvirksomhet 
 
Møkkelgjerd, Martha Jensine Hansen  Norge er bygget på dugnad: Omfattes frivillige 

arbeidere av arbeidstakerbegrepet? 
 
Salhi, Nadia Ødegård  Grensedragningen mellom innleie og entreprise 
 
Sandøy, Anne Elisabeth Hilde Dolva  Stillingsvernet ved virksomhetsoverdragelse 

etter skipsarbeidsloven 
 
Skjerve, Sofie Bergan  Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid og 

kollektive arbeidsavtaler 
 
Sparingen, Mari Nytrøen Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig etter aml 

§ 14-9 (1) bokstav a 
 
Stefansson, Maria Eek I tide og utide - Arbeidsgivers adgang til å pålegge overtid  
 
Stumpf, Aksel Lønnkvist  Erververs mulighet til å tilpasse virksomhetsoverdragelser 
 
Taagvold, Eli Stillingsvern for arbeidstakere som er ansatt gjennom 

bemanningsforetak 
 
Torske, Synnøve Lovise  Adgangen til å ansette midlertidig i bemanningsforetak 

etter aml. § 14-9 første ledd 
 
Wiig, Kristina Furulund Lojalitetsplikt og konkurrerende virksomhet - grenser for 

arbeidstakers aktivitet under ansettelsesforholdet  
 
Østby, Andreas  Adgang til kameraovervåkning på arbeidsplassen og bruk 

av overskuddsinformasjon  
 
 

2014 
 
Backer, Ane Celine Christensen Fortrinnsretten etter aml. § 14-2 - en presentasjon av 

fortrinnsretten og virkningene av brudd på reglene 
 
Berentsen, Arvid Ytringsfrihet på jobb  
 
Bergem, Kjetil Mogård  Grensen mellom innleie av arbeidskraft og entreprise  
 
Boulebtina, Samia  Vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger - Hvorvidt 

vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger innebærer en 
videreføring eller en endring av vilkårene for rett til de 
tidligere sykdomsbaserte ytelsene 

 
Bruvik, Linn Strand Arbeidsavtalen som rettslig grunnlag for å behandle 

personopplysninger om arbeidstaker  



 6 

 
Christoffersen, Charlotte Buck  Lovvalg i individuelle arbeidsforhold  
 
Dragnes, Mikkel Sunde Arbeidsgivers adgang til å gjøre ensidige endringer i 

arbeidstidens plassering  
 
Edvardsen, Ronni Tangvik Flåtestyring i arbeidslivet - særlig om samtykke som 

grunnlag for behandling av personopplysninger generert av 
flåtestyringssystemer  

 
Egeland, Thea Kristin  Fireårsregelen ved innleid arbeidskraft 
 
Ernes, Ann Kristin Bentzen  Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på området 

etnisk diskriminering. − En analyse av hvordan plikten 
gjennomføres og håndheves 

 
Fjellheim, Cato  Arbeid i oppsigelsestid − rett, plikt, eller noe som kan 

«avbestilles»? 
 
Foss, Øivind Karlsen Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i 

internasjonal kommersiell voldgift 
 
Frankum, Ida Caroline  Diskrimineringsvern i arbeidslivet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. − Sikring av et reelt vern i 
rekrutteringsprosessen og i forbindelse med retten til 
individuell tilrettelegging 

 
Furseth, Andrea Elisabeth Gjengstø  Arbeidstakeres medvirkningsplikter ved 

sykefravær  
 
Ghauri, Afzzal Akram Forbudet mot diskriminering på grunnlag av etnisitet ved 

ansettelser  
 
Giske, Ella Havnevik  Grunnleggende arbeidsrettigheter i tredjeland: et legitimt 

hensyn for restriksjoner på den frie bevegelse av varer? En 
EU-rettslig analyse 

 
Gjerpen, Victoria Elizabet  Arbeidsinnvandring Tredjelandsborgeres rettsstilling sett i 

lys av EØS-borgeres rettsstilling og frie bevegelighet i det 
norske arbeidsmarkedet  

 
Gulbrandsen, Karen Amelie   Arbeidsmiljølovens ufravikelighet − ikke et absolutt 

forbud 
 
Gåsvand, Tone  Arbeid i oppsigelsestiden − en rett og plikt, eller noe som 

kan avbestilles? 
 
Homb, Ellen  Utvelgelseskriterier ved nedbemanning 
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Horgmo, Sondre Maute Vilkår for at arbeidsgiver lovlig kan kameraovervåke 
arbeidstakere 

 
Jakobsen, Line Skrenes Uklarheten rundt diskriminering på grunn av språk, med 

særlig fokus på forskjellsbehandling i ansettelsesprosesser 
[Gruppeoppgave] 

 
Jansrud, Sofi Zhao Styret og daglig leder. Daglig leders posisjon i forhold til 

styret etter aksjelovgivningen 
 
Kaldahl, Beate Nathalia Lillejord Betydningen av arbeidstakers forhold på 

jobbrelaterte arrangementer og utenfor arbeidstid for 
stillingen og stillingsvernet - Hvilke forgåelser foretatt på 
jobbrelaterte arrangementer og på fritiden kan kvalifisere 
som oppsigelses- eller avskjedsgrunnlag  

 
Klevan, Charlotte Laache Vern av arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden - Arbeidsgivers 

mulighet til å frabe seg arbeidstakers arbeidskraft eller 
endre arbeidstakers oppgaver i oppsigelsestiden  

 
Kostova, Militsa Hrisimirova Lønnsvilkår for utsendte arbeidstakere i EØS  
 
Kvinge, Karoline Stakston Fastlegers reservasjon mot konsultasjon og henvisning til 

abort Overholder staten sin forpliktelse til å sikre fastlegers 
overbevisningsfrihet etter EMK artikkel 9, jfr. artikkel 1?  

 
Møller, Bjørnar Otterdal Nedbemanning og masseoppsigelser  
 
Myrbakken, Berit Album  Prejudikater på tvers og motstridende avgjørelser? Om 

samspillet mellom Arbeidsretten og Høyesterett 
 
Narum, Henriette Bergheim  Fireårsregelen for innleide arbeidstakere  
  
Nielssen, Marianne Meyer  Betydningen av personlige forhold og hendelser på fritiden 

for disiplinærreaksjoner etter helsepersonelloven kapittel 
11 

 
Nordal, Martha Gir arbeidsmiljøloven § 14-9 1. ledd bokstav a bedre 

rettsvern for midlertidig ansatte enn tjenestemannsloven § 
3 nr. 2 bokstav a? 

 
Nystedt, Kate Vilkår for straff etter arbeidsmiljøloven § 19-1  
 
Ommundsen, Marie Elise Betydning av arbeidstagers forhold utenfor arbeidstid for 

arbeidsforholdet og stillingsvernet 
 
Opstad, Øivin Køber Når har en innleid arbeidstaker fra et bemanningsforetak 

krav på fast ansettelse?  
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Palm, Christine  Sykepleieres erstatningsrettslige vern ved løfteskader - en 
analyse av rettspraksis om arbeidsulykkesbegrepet etter 
yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a 

 
Phillips, Danielle Norum Arbeidsgiverforpliktelser og piratangrep – Norske rederiers 

arbeidsrettslige forpliktelser overfor ansatte som har blitt 
eller kan bli utsatt for piratangrep 

 
Raphaug, Eline  Arbeidsgivers korreksjon av for meget utbetalt lønn. 

Tilbakesøkning etter læren om condictio indebiti og 
motregning etter arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd 

 
Rebeyrol, Andrea Marie Sjulsen I hvilken utstrekning kan arbeidsgiver beskytte seg 

mot konkurranse ved bruk av konkurranseklausuler?  
 
Raad, Trine Amanda Bakke   Forretningshemmeligheter: En analyse av om det 

foreligger samsvar mellom direktivforslag 2013/0402 
(COD) og norsk rett, med særlig fokus på de materielle 
grensene til forretningshemmeligheter 

 
Sandbakken, Ida  Skillet mellom vikarbyråer og produksjonsbedrifter 
 
Sandvik, Magnus  Innleie av arbeidskraft – grensen mot entrepriser, og 

sondringen mellom innleie fra bemanningsbyrå og 
ordinære bedrifter Herunder om betydningen av 
Vikarbyrådirektivet og nyere høyesterettspraksis for 
oppdragsgivers rettsstilling 

 
Sannerhaugen, Siv Kristine Aldersdiskrimineringsvernet i forbindelse med 

nedbemanning. Høy alder som utvalgskriterium  
 
Skoe, Kaja  Likebehandlingsprinsippet - med utgangspunkt i 

arbeidsmiljøloven § 14-12 a 
 
Soltvedt, Nazneen Pervez Verneting for individuelle arbeidsavtaler i 

Luganokonvensjonen  
 
Stav, Sunniva Sangesland  Tilkallingsavtaler På hvilke vilkår kan tilkallingsavtaler 

rettsgyldig inngås?  
 
Strandhagen, Martin Grimsmo Nedbemanning og masseoppsigelser  
 
Sveen, Anders Vern mot aldersdiskriminering ved opphør av 

arbeidsforholdet. Behov for bedriftsinterne aldersgrenser 
ved siden av 70-årsgrensen?  

 
Syversen, Christina  Uklarheten rundt diskriminering på grunn av språk, med 

særlig fokus på forskjellsbehandling i ansettelsesprosesser 
[Gruppeoppgave] 
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Sørlie, Frida Vatn Barnehage- og skolepersonalets meldeplikt 
 
Tangen, Nina Silje Aastorp Yrkesskadedekningen for fiskere  
 
Tollefsen, Laura Gabriela  Når nok er nok - Sykefravær som oppsigelsesgrunn 
 
Volle, Elisabeth  Aldersgrenser og aldersdiskriminering − Særlig om 

bedriftsinterne aldersgrenser 
 
Våg, Lasse Gommerud Ansiennitetsklausuler i tariffavtaler: Forholdet til 

arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern  
 
Aas, Karoline Helene Ulshagen  Ansattes ytringsfrihet i sosiale medier, med særlig 

fokus på forholdet mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt 
 
 

2013 
 
Akthar, Caroline  Arbeidsgivers erstatningsrettslige ansvar for ansattes 

korrupsjonshandlinger : Ansvarsgrunnlaget etter 
skadeserstatningsloven § 1-6 (1) 2. pkt 

 
Ali, Muhammad Ayub  Omstilling og nedbemanning : Avhandlingen skal omfatte 

gjennomføring av omorganisering\nedbemannings-
prosesser herunder "masseoppsigelser" etter aml § 15-2, 
prosedyrer, avtalemålet og dets funksjon, forhold til andre 
informasjons- og drøftelsesregler 

 
Ask, Karianne  Avtalefestet pensjonsordning ved virksomhetsoverdragelse. 

Hva skjer med AFP-rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse når erverver ikke har tariffavtale 
som gir tilsvarende rettigheter? 

 
Asphaug-Hansen, Kristine  Helsepersonell som smitter : Arbeids- og helserettslig 

perspektiv 
 
Bergmann, Erik  Kameraovervåking på jobben 
 
Bergo, Simen  Vilkår for arbeidsgivers rett til oppfinnelser som er gjort av 

arbeidstakere 
 
Bjørke, Bente  Tilsyn med arbeidstakere i arbeidsgivers private hjem 
 
Bredesen, Silje Helen  Bør dommere i de alminnelige domstolene ha 

sidegjøremål? 
 
Christensen, Anders  Oppsigelse av profesjonelle fotballspillere grunnet 

sviktende økonomi 
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Eikeland, Jan  Oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte. Materielt vern og 
prosessuelle problemstillinger 

 
Elmholt, Trine Lise Foretaksstraff for overtredelse av arbeidsmiljølovens 

bestemmelser  
 
Graarud, Elli Louise  Arbeidsrettens bruk av praksis som tolkningsfaktor ved 

tolkning av tariffavtaler 
 
Gulbrandsen, Steffen  Aldersdiskriminering og aldersgrenser i arbeidslivet - 

Bedriftsfastsatte aldersgrensers lovlighet, vilkår og 
hensiktsmessighet 

 
Gullhagen-Revling, Morten André  Ansattevalgte styremedlemmers rolle : Med vekt 

på utfordringer knyttet til omstillinger 
 
Hagen, Tone   Arbeidsgivers adgang til å avslutte en tjenestemanns 

arbeidsforhold som følge av samarbeidsproblemer og 
tilknyttede konflikter 

 
Hagerup, Christina Lervik  Arbeidsgivers kontrolltiltak og behandling av 

personopplysninger ved oppsigelse 
 
Hassellund, Linn Kristin  Erstatning i og utenfor kontraktsforhold : Særlig om 

forholdet mellom arbeidsgiveransvaret og 
kontraktshjelperansvaret 

 
Huuse, Iselin  Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og vern av 

arbeidstakers integritet og verdighet 
 
Irgens, Nina Lindø  Arbeid i oppsigelsestid : Rett, plikt eller noe som kan 

"avbestilles"? 
 
Johansen, Miriam Hæreid  Tvungen lønnsnemnd og folkeretten 
 
Johnsen, Silje Bockelie Incentiver i arbeidsforhold : Aksjer, opsjoner og 

aksjeverdibasert bonus - Skattemessige forhold  
 
Kristensen, Nina Valen  Arbeidsgivers adgang til å kreve fratreden etter 

arbeidsmiljøloven § 15-11 annet ledd 
 
Krohn, Maud Alice  Saklig forskjellsbehandling? Om adgangen til saklig 

forskjellsbehandling ved ansettelser, i tilfeller der 
arbeidsgiver er et trossamfunn eller en virksomhet med 
religiøs tilknytning 

 
Larsen, Tonje Boikott i arbeidskamp 
 
Martinsen, Lise-Lill  Ekstraferie for arbeidstagere over 60 år - tillatelig 

forskjellsbehandling eller ulovlig diskriminering 
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Matanovic, Dane  Grensedragning mellom den alminnelige lojalitetsplikten i 

arbeidsforhold og ytringsfrihet i forhold til uttalelser i 
sosiale medier : En praktisk tilnærming 

 
Moland, Anna Marina Sigrid  Individuelle Idrettsutøveres arbeidsrettslige forhold til 

sine landslag − En vurdering av skiidrettens utøveravtaler  
 
Mørk, Annette Johaug  MASSEOPPSIGELSER. Arbeidsmiljølovens § 15-2 

"Informasjon og drøfting ved masseoppsigelser" 
 
Nguyen, Duc Chuyen   Responsibility of business enterprises in Vietnam to respect 

internationally recognized human rights : A critical 
analysis on human rights due diligence upon the United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights  

 
Nicolaysen, Hilde Wiig Fredsplikt og politiske aksjoner 
 
Olsen, Hanne Stavrum  Arbeidstakerens personvern ved kontroll på arbeidsplassen 
 
Opdal, Thorstein Vale Sammensatte arbeidsgiverforhold 
 
Patursson, Frøydis Kristin  Et effektivt vern mot kjønnsdiskriminering gjennom bruk 

av internasjonale rettskilder i norske avgjørelser 
 
Reynolds, Toril Charlotte Ulleberg  Diskrimineringsforbudet i FNs 

kvinnediskrimineringskonvensjon - Au pair-reglementet 
sett i lys av medlemsstatenes forpliktelse til å sikre kvinner 
fritt valg av vilkår knyttet til arbeidet og lik lønn for arbeid 
av lik verdi 

 
Ringstad, Andreas  Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn og tilbakebetaling av 

for mye utbetalt lønn 
 
Røyr, Tonje Marie  Arbeidsulykkebegrepet, med særlig fokus på løfteskadene 
 
Sandnes, Kjetil Drolsum Tolkning av tariffavtaler 
 
Skaslien, Marte Lindblad  Kameraovervåking på arbeidsplassen 
 
Solum, Tiril Brodwall  Arbeidstakers lojalitetsplikt ved overgang til konkurrerende 

virksomhet 
 
Sunde, Liss  Informasjonsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold En 

arbeidsrettslig, selskapsrettslig og børs- og 
verdipapirrettslig analyse 

 
Teigen, Vilde  Bondens ektefelle : Arbeidsgiver eller arbeidstaker jf. 

yforsl. § 2 bokstav b? 
 



 12 

Thomassen, Hildegun Damsgård  Arbeidstakerens rett og plikt til å følge 
arbeidsoppgavene ved virksomhetsoverdragelse i staten 

 
Tyholt, Tone  Arbeidstakers vern mot usaklig oppsigelse  
 
Wærstad, Anna Josefine  Arbeidsgiverbegrepet i trepartsrelasjoner : Om delt/felles 

arbeidsgiveransvar og gjennomskjæring innenfor 
arbeidsretten 

 
Yoga, Matora  Adgangen til å fastsette aldersgrenser i tariffavtaler : 

Forholdet til forbudet mot aldersdiskriminering  
 
 

2012 
 
Algerøy, Petter Trenerens arbeidsrettslige stilling ved opphør av 

arbeidsforhold  
 
Amundsen, Marie Anette  Midlertidige ansattes og deltidsansattes vern mot 

diskriminering  
 
Andersson, Silvelin Leona Kristin Helseopplysninger ved ansettelse 
 
Aniksdal, Jon  Vern mot alderdiskriminering ved opphør av 

arbeidsforhold : Herunder utvelgelseskriterier, 
sluttpakkeordninger  

 
Bains, Rajvinder Singh  Lønnsbegrepet i EU-rettslige reguleringer : En analyse av 

omfang, funksjoner og forskjeller, herunder forholdet til 
norske gjennomføringsregler 

 
Bender, Jan Josue Oppsigelsesadgangen for profesjonelle fotballklubber  
 
Berg, Kristiane Tillitsvalgtes avtalekompetanse og virkninger av denne - en 

studie av arbeidsmiljøloven § 10-8 (4)  
 
Berg-Pedersen, Steinar Folketrygdlovens arbeidsgiverbegrep : og hvordan plikten 

til å foreta oppgjør av arbeidsgiveravgiften kan pålegges 
andre enn reell arbeidsgiver ved solidaransvaret i 
arbeidsleieforhold 

 
Bjerke, Jorun  Resignasjonsplikt i tariffretten 
 
Bjørnaraa, Paal Arbeidstakers politiske ytringsfrihet 
 
Borgen, Silje  Oppsigelsesvernet ved sykdom 
 
Bugge, Mari Randi Kjekstad Arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger 

ved ansettelse  
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Bøhn, Harald Kameraovervåking som kontrolltiltak overfor ansatte 
 
Celius, Kristine Geirsdatter Personopplysningsvern i sivile saker : konsekvenser av 

unntaket i personopplysningsforskriften § 1-3 
 
Einvik, John Martin Kontrolladgang i arbeidsforhold  
 
Eriksen, Fredrik Sverstad  Oppsigelsesadgang og stillingsvern ved midlertidige 

ansettelser  
 
Finch, Inger Sophie Bolstad Strømme Den individuelle arbeidsavtale som skranke for 

arbeidsgivers adgang til endring av kollektive 
pensjonsvilkår  

 
Fjeld, Marius Kirkeby Kravet til "selvstendig enhet" ved virksomhetsoverdragelse 
 
Gabriel, Jan  Vern mot etnisk diskriminering ved ansettelser  
 
Grut, Inger Wibe  Forbudet mot graviditetsdiskriminering i arbeidslivet  
 
Hangeland, Synne Christine  Traineeordninger : Arbeidsrettslige aspekter  
 
Haraldseth, Solveig  Sikringsgrunn som vilkår for midlertidig forføyning ved 

arbeidstakers brudd på konkurranseklausul  
  
Hauge, Øyvind  Arbeidsulykkesbegrepet : Med vekt på utvalgte typer 

idrettsskader  
 
Haugstvedt, Lars Andreas Sulheim Arbeidsrettslige rettigheter og plikter i 

trepartsforhold 
 
Heirung, Charlotte Roll Gjentatte vikariater i samme bedrift - hvilke rettigheter har 

den evige vikar?  
 
Hjermann, Rosmari Arbeidstakeres rettslige vern mot høy arbeidsintensitet 
 
Holmesland, Line Elisabeth Hoff-Jenssen  Rekkevidden av arbeidsgivers 

tilretteleggingsplikt : Så langt det er mulig  
 
Holvik, Elin Viken Kravet om å være reell arbeidssøker for rett til dagpenger 

under arbeidsløshet 
 
Huru, Kari Marie Engkvist  Arbeidsgivers adgang til kontroll av ansattes bruk av 

elektronisk utstyr  
 
Iversen, May-Lene  Informasjon og drøfting ved masseoppsigelser : Særlig om 

virkninger av brudd på reglene om informasjon og drøfting 
ved masseoppsigelser  
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Johannessen, Kristin  Arbeidsforholdets begrensning av arbeidstakers 
religionsfrihet  

 
Johnsen, Kristine R.  Lovvalg for arbeidsavtaler 
 
Jokstad, Lena  Arbeidsulykkesbegrepet i yrkesskadeforsikring  
 
Leistad, Aimée  Diskriminering i arbeidslivet : Med vekt på adgangen til 

forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn ved ansettelse, i 
arbeidsforholdet og ved oppsigelse 

 
Lunke, Christine Vektlegging av alder ved nedbemanning : Interesse-

avveining og utvelgelse etter arbeidsmiljøloven § 15-7, 
med særlig vekt på alder som utvelgelseskriterium og 
forholdet til reglene om aldersdiskriminering  

 
Martinsen, Hilde-Marie  Arbeidsrettslige utfordringer ved entreprise : Med fokus på 

atypiske arbeidsforhold  
 
Nervik, Maria Bratvold  Tilbakekreving av dagpenger under arbeidsløshet : 

Folketrygdloven § 22-15  
 
Ottesen, Kristian Elvestad Arbeidsgivers ansvar ved mangelfull informasjon og 

innmelding i foretakets tjenestepensjonsordning  
 
Pettersen, Kristin Bjarke Betydningen av arbeidsgivers behov for midlertidig 

arbeidskraft for adgangen til ansettelse i vikariat 
 
Reenskaug, Ingrid Finne  Tjenestepensjon og virksomhetsoverdragelse i privat sektor  
 
Rennesund, Hanne Tufte Innleie av arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven § 14-12 og 

rettslige konsekvenser av implementering av EUs 
Rådsdirektiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrå-
direktivet) i norsk rett  

 
Røssnes, Adele Ekeli Alderspensjonsreformen og diskrimineringsvernet i 

arbeidsretten  
 
Sjølund, Linn Catrine  Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og 

arbeidssøkers personvern : I forbindelse med ansettelse og 
rekruttering av arbeidstakere  

 
Skei, Maja Bentzon  Bedriftsinterne aldersgrenser etter Gjensidigedommen  
 
Smestad, Marthe Stømner Innleide arbeidstakeres vern mot kjønnsdiskriminering  
 
Solum, Knut Arbeidstakeres lojalitetsplikt og adgangen til 

forberedelseshandlinger ved overgang til konkurrerende 
virksomhet  
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Stechhahn, Juliana Corporate Social Responsibility and Corruption: Brazilian 
perspective. : How to comply with CSR in Corrupt 
Countries 

 
Steen, Aksel Hanto  Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling  
 
Stålhane, Jørgen Hiim  Offentlige myndigheters adgang til å stille krav om 

tarifflike lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 
 
Synnestvedt, Maria Gallagher  Opphør av arbeidsforhold grunnet arbeidstakers alder 
 
Sørensen, Eline Therese Storhaug  Lovvalg og verneting i internasjonale 

arbeidsforhold 
 
Tangen, Kari Mobbing og trakassering på arbeidsplassen : Hva er 

trakassering etter aml. § 4-3.3, og hva slag vern har 
arbeidstaker mot dette?  

 
Tollefsen, Ninja Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til 

pensjonsrettigheter  
 
Werner, Marie Elisabeth Blix  Effektiv håndhevelse av arbeidsrettslige regler : EU-

rettslige krav og norske løsninger 
 
Westlye, Andreas Haukland   Oppsigelse av profesjonelle fotballspillere i norsk 

fotball  
 
Ødegaard, Cecilie Marie Arbeidsgivers informasjons- og drøftelsesplikt ved 

masseoppsigelser etter arbeidsmiljøloven § 15-2  
 
Øiestad, Nanna Kim  Kravet til effektiv sanksjonering ved overtredelse av 

diskrimineringsforbudet : Reglene om erstatning og 
oppreisning i lys av Norges internasjonale forpliktelser  

 
Øigarden, Bodil Nyheim  Arbeidsgivers adgang til å føre ulovlig ervervede bevis : 

Forholdet mellom kontrolltiltak, personvern og fri 
bevisførsel 

 
Øyri, Jonas Bonne  En sammenligning av stillingsvernet etter 

arbeidsmiljøloven og sjømannsloven : Hvordan vil 
forslaget til ny skipsarbeidslov påvirke gjeldende rett etter 
sjømannsloven, dersom denne blir vedtatt?  

 
 

2011 
 
Alkan, Øzkan  Arbeidsgiverens plikt til å tilby annet passende arbeid : 

Aml. § 15-7 annet ledd 
 
Andrésen, Monica Bjøndal  Rett og plikt til å arbeide i oppsigelsestiden 
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Ansnes, Johan Ivar  De rettslige konsekvenser for fotballspillere ved klubbens 

konkurs 
 
Beck, Nicolai  Aldersgrenser i arbeidsforhold : Om adgangen til å bringe 

arbeidsforhold til opphør i henhold til aml. § 15-13a 
 
Bergholt, Ragna Cheyenne Arbeidsmiljøloven § 15-5 første ledd med hovedvekt på 

unntaket "særlige omstendigheter gjør dette åpenbart 
urimelig" 

 
Berntsen, Lise  Lojalitetspliktens skranker for arbeidstakers forberedende 

handlinger til konkurrerende virksomhet i oppsigelsestiden 
 
Bjørnæs, Nicolai Maric Adgang til medisinsk testing i arbeidsforhold 
 
Botten, Maria  Rettsvirkninger av sammenhengende midlertidig tilsetting i 

4 år  
 
Bratteng, Ken Roger  Avtalene om inkluderende arbeidsliv og forholdet til 

gjeldende rett 
 
Dietzel, Christian Fredrik  Forsvarlig varsling : Fra ytringsfrihet til arbeidsmiljøloven 

§ 2-4.2 
 
Eidsmo, Odd Arne Kravet til skriftlig arbeidsavtale, jf. aml. §§ 14-5 flg. 
 
Enerstvedt, Laila Fimreite Teieplikt og utlevering av helseopplysningar 
 
Feinberg, Emanuel  Hva er én virksomhet? : Identitetsvilkåret ved 

virksomhetsoverdragelser 
 
Garmel, Espen  Helsepersonells urettmessige tilegnelse av 

pasientopplysninger  
 
Ghotbi, Marijam  Arbeidstakers medvirkningsplikt under gransking 
 
Gundersen, Jan-Åge Sneve  Arbeidsgivers generelle kontrolladgang og adgang til 

kontroll ved konkret mistanke 
 
Gynnild, Marius  Arbeidsulykkesbegrepet 
 
Hammervold, Thomas Bårdsnes   Arbeidsgivers adgang til permittering i og etter 

utløpet av oppsigelsestiden 
 
Haugstvedt, Lars Andreas Sulheim  Arbeidsrettslige rettigheter og plikter i 

trepartsforhold 
 
Hognestad, Eirik  Den norske id-kortordningen i et EU/EØS-rettslig 

perspektiv 
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Holm, Vibeke  Arbeidsgivers endringsadgang i kollektive 

tjenestepensjonsordninger 
 
Jullumstrø, Morten Solbu Arbeidstakers oppsigelsesvern ved sykdom 
 
Klimplova, Veronika  Arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak vs. 

ansattes rett til personvern : Innsyn i ansattes e-post mv. 
 
Knudsen, Julie Margrethe Bjørkestøl  Arbeidsavtalen og arbeidsforholdet som 

rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger om 
arbeidstaker : Med særlig vekt på personopplysningsloven 
§ 8 a og f 

 
Kristiansen, Kristine Stenersen   Avtalefestet pensjon i privat sektor : Sett i lys av 

endringer i arbeidsforholdet 
 
Krogstad, Grethe Alina  Adgangen til bruk av midlertidige ansettelser etter aml. 

§ 14-9 a 
 
Lodde, Lene Dørmænen Forholdet mellom reder og tredjemann ved bruk av 

managementselskap 
 
Lium, Selma Smeby  Betydningen av ansiennitet som faktor ved utvelgelse i 

forbindelse med nedbemanning, rasjonalisering og 
permittering 

 
Nytrøen, Siri Mortensen  Reglene om arbeidsgivers plikt til å utbetale lønn og 

adgangen til å gjøre trekk i lønn 
 
Ostermann, Thomas  I hvilken grad kan konkurranseklausuler i arbeidsavtalen 

gjøres gjeldende ved opphør av arbeidsforhold? 
 
Prøis, Benedicte  Forhold på arbeidstakers fritid av betydning for 

arbeidsforholdet 
 
Sataslaatten-Slåttsveen, Mari  Behovet for avtalelovens § 36 på avtaler mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker 
 
Saxhaug, Alf Ulrik  Varslingsrett 
 
Seglem, Tone Lise Holmen Aldersdiskriminering i ansettelsesfasen 
 
Seth, Tone Tafjord  Statens arbeidsgiveransvar for los 
 
Singsaas, Karoline Notevarp  Reservasjonsretten som begrensning for arbeidsplikten 
 
Sjølett, Hilde Charlotte Vorbusch  Arbeidsevnevurderingen, aktivitetsplanen og 

arbeidsavklaringspengene : Er vi på rett vei? 
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Skjønberg, Alexander Næss    Tariffavtalers virkning for utenforstående arbeidstagere 
 
Skaarer, Martin  Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid 
 
Solheim, Ingunn Grunnlovsfesting av diskrimineringsvernet : Sikring av eit 

reelt individvern 
 
Stige, Ole Petter  Vilkår for lovlig GPS-overvåkning rettet mot arbeidstakere 
 
Stryker, Eva-Marie Tittel Virksomhetsoverdragelse til sjøs − sjømannsloven § 19 

femte ledd om overdragelse av rederi 
 
Swensen, Mari Vembe  Rettsliggjøring av CSR : Om mulige rettsvirkninger av 

CSR-erklæringer i kontraktsrettslig sammenheng 
 
Tharaldsen, Audun Hafskjold  Sykefraværsoppfølging og oppsigelse 
 
Watn, Hans  Kontrolltiltak i virksomhet : Særlig om arbeidsgivers 

innsynsrett i arbeidstakers e-post 
 
Østen, Cecilie Heidi  Rett til et sporfritt arbeidsliv? : Arbeidsgivers behandling 

av personopplysninger i elektronisk kjørebok i 
arbeidsforhold jf. personopplysningsloven § 8 f 

 
Øvland, Kenneth Rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett etter 

forsvarspersonelloven § 7 
 
 

2010 
 
Al-Toma, Asil Abdul-Razaq Norges beskatningsrett til lønnsinntekten ved utenlandsk 

innleid arbeidskraft. Særlig etter skatteavtaler 
 
Anmarkrud, Øyvind Oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte 
 
Asmyhr, Mali Gulbrandsen Tilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen. 

Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig 
virkemiddel. 

 
Berg, Sigurd Kolbjørn  Helt fri har styringsretten aldri vært : Det ulovfestede 

saklighetskravet i norsk arbeidsrett 
 
Bjørntvedt, Kjetil  Kravet til arbeidets hyppighet og omfang for rett til 

opptjening etter arbeidsmiljølovens § 14-9 (5) 
 
Boldvik, Linda  Innleid arbeidstakers rettigheter i forhold til innleier : Om 

rett til fast ansettelse ved ulovlig innleie og rett til et godt 
psykososialt arbeidsmiljø 
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Cascio, Alexander Salvatore  Arbeidstakers rett til å utføre arbeidsoppgaver i 
oppsigelsestiden 

 
Dieserud, Grete  Betydningen av overføring av ansatte for 

identitetsvurderingen ved virksomhetsoverdragelse 
 
Engebretsen, Kari Nergaard  Arbeidstakers individuelle oppsigelsesvern ved  
& Ida Askjellerud  nedbemanning 
 
Engebretsen, Kristin Beate  Arbeidsavklaringspenger : En fullverdig erstatning for 

tidligere ytelser? 
 
Ernes, Kjell Ove  Kravet til skriftlig arbeidsavtale jfr. aml § 14-5flg : 

Bakgrunn, rekkevidde, betydning for gyldighet og innhold 
 
Evensen, Ine Strøm  Domstollederen : Spesielt om uavhengighet og embetsvern 
 
Faret, Mårten Brandsnes  Arbeidstakeres personvern − arbeidsgivers bruk av 

lydopptak i arbeidsforhold 
 
Fjeldberg, Thomas  Avtalelovens § 36 anvendelse i arbeidsforhold - noen 

avgrensninger og typetilfeller 
 
Fladsrud, Øyvind Virksomhetsoverdragelse - Overføring av ansatte 
 
Fossum, Kaja Therese  Arbeidsgivers adgang til oppsigelse av sykmeldte 

arbeidstakere 
 
Frang, Lene  Skattemessig behandling av sluttvederlag og sluttpakker 
 
Gabrielsen, Helle Fritzsønn  Permitteringsordningen - en svekkelse av arbeidstakers 

rettigheter? 
 
Garstecki, Sebastian  Arbeidsmiljølovens vern av andre enn egne arbeidstakere 
 
Granlund, Ane  Aldersdiskriminering i arbeidslivet : Gammel er vel ingen 

alder? 
 
Gynnild, Marius Arbeidsulykkesbegrepet 
 
Gaarder-Hansen, Elisabeth Cecilie Oppsigelser og permitteringer av fotballspillere : Et 

arbeidsrettslig perspektiv 
 
Hagen, Ine Fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd 
 
Heen, Nils Henrik Arbeidsgivers kontroll av e-post 
 
Heuvel, Andreas van den  Bemanningsdirektivet ‒ EF-direktivet om arbeidsleie, 

fremvekst, regler og konsekvenser for nasjonal rett 
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Hougen, Anita Kristin  Arbeidsgiveransvar for håndballspillere og for 
fotballspillere 

 
Imsland, Marie  Sjukepengar for arbeidstakarar 
 
Jervell, Svein Steinfeld  Fri bevegelighet av tjenester, innsynsrett for tillitsvalgte og 

sosial dumping : Om innsynsrett for tillitsvalgte i medhold 
av allmenngjøringsloven § 11 femte ledd 

 
Kallerud, Marius Beck  Avstengning av retten til dagpenger under arbeidsløshet : 

Forlenget ventetid og tidsbegrenset bortfall 
 
Kaurin, Anne Utvelgelse av arbeidstakere ved oppsigelse og permittering 
 
Kercher, Katarzyna  Utvelgelseskriterier i nedbemanningsprosesser 
 
Kollungstad, Susanne Granum Midlertidig ansettelse - sammenligning mellom 

reglene i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven 
 
Kongerud, Caroline Dina Lillan   Om arbeidsgivers adgang til å kontrollere ansattes e-

post og datalogger ved mistanke om misligheter 
 
Lehre, Linda  Arbeidsmiljøloven § 15-13a : Opphør av arbeidsforhold 

grunnet alder 
 
Midtfjeld, Tor Ivar  Arbeidsgivers adgang til kontroll av en ansatts bruk av IT-

ressurser 
 
Nilsen, Margareth  Arbeidsgivers adgang til kontrolltiltak og behandling av 

personopplysninger 
 
Nordby, Snorre Ottemo  Tillitsvalgtes rettsstilling 
 
Nygaard, Anne  Hvilken rettsstilling har en lønnsmottaker ved oppgjør av 

insolvent virksomhet? 
 
Remézaitè, Ramutè  Restrictions on the right to freedom of association : Case 

study of the legal environment of human rights NGOs in 
Azerbaijan, Belarus and the Russian Federation 

 
Roald, Katrine Marie  Solidaransvar for lønn i lov om allmenngjøring av 

tariffavtaler § 13 
 
Rustan, Anne-Mari Kirkevold   Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 
 
Schulstad, Sonni  Du skal få din lønn i himmelen - eller kan det oppnås 

likelønn på jorden? 
 
Skråmm, Martine Erstatningsutmålingen ved usaklig oppsigelse 
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Sletto, Ida Poonam  Likestillingsloven § 5 : Spørsmålet om en bedre rett til lik 
lønn gjennom en ny felles diskrimineringslov 

 
Stokkan, Martin  Norges Fotballforbunds forbud mot overgangsklausuler 
 
Tosterud, Jardar Andersen  Arbeidsulykkebegrepet i yrkesskadeforsikringsloven 
 
Valeberg, Erik Teigen  Jurisdiksjon og rettsvalg ved internasjonale 

arbeidskonflikter på det kollektive plan 
 
Vik, Marit Moen  Kriminalisering av sjøfolk? : Vurdering av straffenivået 

etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet 
 
Årseth, Halldis  Sparket eller straffet? : Forholdet mellom 

tjenestemannsloven § 15 og straffeloven § 29 
 
 

2009 
Arnesen, Ørjan  Arbeidsgivers styringsrett - en grunnorm? 
 
Bade, Øyvind Bjørkto Herre i eget hus? Arbeidsgivers adgang til å overvåke sine 

ansatte  
 
Belstad, Synne  Likebehandling i arbeidslivet. Arbeidstakers rettigheter 

under og etter fødsels- og foreldrepermisjon 
 
Berntsen, Jan Morten Arbeidstakers rett til lik lønn ved innleie fra 

bemanningsbyrå  
 
Bjønness, Wilhelm Hohle Endring i arbeidsoppgaver 
 
Bugge, William  Arbeidsmiljølovens begrensninger vedrørende 

arbeidsgivers adgang til å benytte seg av oppdragstaker 
som tilknytningsform, med hovedvekt på to arbeidsgrupper 
i kommunal sektor, herunder støttekontakter og avlastere  

 
Dahri, Fadla Abdeslam Det offentliges arbeidsgiveransvar etter skl. § 2-1  
 
Dyrø, Karianne Francke  Bonus i arbeidsforhold : Typer, rettigheter, virkninger og 

rettspolitiske betraktninger 
 
Gravdal, Kristian Sviggum  EUs direktiv om vikararbeid (vikarbyrådirektivet) 
 
Gundersen, Lene Marita Adgangen til midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven 

§ 14-9 (1) bokstav a)  
 
Jakobsson, Julia Gyberg  Forholdet mellom trakasserers oppsigelsesvern og 

arbeidsgivers plikt til å motarbeide seksuell trakassering på 
arbeidsplassen  
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Jokstad, Bjørn Granli En profesjonell fotballspillers kontraktsrettslige stilling  
 
Karlsen, Joakim Augeli  Tarifflike vilkår som EØS-rettslig restriksjon - ILO-

konvensjon nr. 94 og EF/EØS-rettens frie tjeneste-
utveksling  

 
Lie, Benedicte Saklighetsnormen i arbeidsretten 
 
Lindbekk, Oddvar  Etterbetaling og passivitet i tariffretten  
 
Lunde, Limita S Rodrigues  Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt : I hvor stor grad plikter 

arbeidsgiver å tilrettelegge for arbeidstakere med 
midlertidig redusert arbeidsevne? 

 
Møien, Andreas Rønvik Arbeidstakers reservasjons- og valgrett ved 

virksomhetsoverdragelse  
 
Overå, Magnus Melhus Arbeidsgivers adgang til å fjernsynsovervåke sine ansatte  
 
Schou, Selma Arbeids- og velferdsetatens rett til kontroll av 

helseopplysninger og kontroll med helsetjenesten  
 
Solvang, Hanne-Marie With  Reglene om informasjon og drøftelser ved gjennom-

føringen av omstruktureringer og nedbemanninger  
 
Svele, Ane-Louise Gro-Randi Arbeidsavklaringspengene : En hvit elefant? 
 
Trzcinska, Marta Endring av arbeidstakers stilling etter endt 

foreldrepermisjon  
 
Wold, Synne B. Hustad Nedbemanning på grunn av driftsinnskrenkninger i 

Minnesota (USA) sett med norske øyne  
 
Aas, Tonje Forså Forholdet mellom avtalerett og arbeidsrett ved inngåelse og 

opphør av arbeidsavtaler – utvalgte problemstillinger  
 
 

2008 
Andresen, Jon Lovbestemte aldersgrenser og forbudet mot diskriminering 
 
Baker-Owe, Mads  Arbeidsmiljøloven § 2-4 : Kravet om forsvarlig fremgangs-

måte ved varsling 
 
Bergsted, Nina Prøvetidsansattes oppsigelsesvern 
 
Boge, Ingerid Tvisteløsningsnemndas behandling av fortrinnsrett for 

deltidsansatte 
 
Brucker, Ingrid Fladberg Særlig uavhengig stilling  
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Braaten, Beate Stølen Arbeidstakers rettigheter i private hjem 
 
Christensen, Kim Hellstrøm  Lederlønn - en analyse av gjeldende rett etter allmenn-

aksjeloven § 6-16a 
 
Edvardsen, Joakim Yrkeshemmede arbeidstakere : Med særlig vekt på 

stillingsvernproblematikk 
 
Hanssen, Marte Bruer  Diskrimineringsvernet i arbeidslivet for kvinner med 

funksjonshemming og nedsatt funksjonsevne 
 
Hjort, Kristin Slørdahl  Internasjonalt preseptoriske regler i arbeidsretten 
 
Johansen, Silje Flåterud  Avtaleloven § 36 betydning for fastsettelse av arbeids-

forholdets innhold 
 
Liaklev, Marianne  Kvinners lønnsvilkår under og etter permisjon 
 
Løland, Elisabeth Om vilkåret "annet passende arbeid" i arbeidsmiljøloven 

§ 15-7 (2) : Grensene for arbeidsgivers omplasseringsplikt 
 
Nygaard, Jeanette "Tvangslønn" : Armlengdeprising av lønn fra selskap til 

arbeidende aksjonær eller deltaker 
 
Olsen, Inger Unn  Avtaleloven § 38 − gyldigheten av konkurranseklausuler 
 
Ramstad, Lisbeth Solstad  Fratredelsesavtaler i Forsvaret 
 
Ruud, Kristin Anine Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidsforhold - med særlig 

vekt på de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. 
 
Thuve, Stine Aldersdiskriminering ved nedbemanningsprosesser : Om 

og i hvilken grad aldersdiskrimineringsreglene i 
arbeidsmiljøloven kapittel 13 får betydning ved bruk av 
fratredelsesavtaler 

Wevle, Anette Håvelsrud Henvisning til tariffavtale - statisk eller dynamisk? : Om 
utformingen av en henvisning i den skriftlige 
arbeidsavtalen til en tariffavtale, er avgjørende for 
innholdet i den individuelle arbeidsavtalen 

Winters, Ingelin Nordstrand  Når kan arbeidstaker kreve deltid? : Analyse av forvaltnings-
praksis om rett til redusert arbeidstid 

 

2007 
Berge, Hanna Nebell Hvilke regler i arbeidsmiljøloven er internasjonalt presep-

toriske? 

Bertelsen, Marte Au pair-ordningen i søkelyset (Rettssosiologi) 

Ekeberg, Aleksander Utlendingers adgang til å spille fotball i Norge. 
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Engen, Martin  Arbeidsavtalens stilling i offentlig gjeldsforhandling og 
konkurs 

Flaatten, Ida Arbeidstakers adgang til å varsle etter ikrafttredelse av de 
nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. 

Glimsdal, Trond Olav Utvelgelsesprosessen ved nedbemanning. 

Gravås, Aud Kinsarvik Forsvarlig varsling. 

Gøytil, Christina Avveiningen mellom de ulike utvelgelseskriteriene : Med 
fokus på ansiennitet 

Hagen, Marit Grov uforstand i tjenesten : Straffeloven § 325 første ledd 
nr. 1 

Heidar, Martin Oppsigelse av ansettelsesavtaler i perioden mellom anset-
telse og tiltredelse. 

Høgseth, Siri Ansattes ytringsfrihet : Et spørsmål om lojalitet? 

Kallum, Siri Stillingsvern og avtalerett 

Kristiansen, Kine Rustad Idrett og yrkesskadeerstatning for idrettsutøvere, særlig om 
Høyesteretts dom i Rt. 2006 side 1642 "Fotballdommen". 

Lagen, Victoria van der Rusmiddeltesting i arbeidsforhold – arbeidsgivers adgang 
og skranker 

Lassen, Guri Likestilling mellom kjønnene i pensjonsforhold – illusjon 
eller realitet? 

Nyberg, Harald Forsvarets beordringsrett. 

Nygård, Kristina Kvamme Ménerstatning ved yrkesskade. 

Olsen, Ingrid Varsling i arbeidsforhold : En fremstilling og vurdering av 
forsvarlighetskravet i aml. § 2-4 (2) første punktum 

Opsal, Vigdis Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt 

Ranheimsæter, Henriette Kathrine Ansattes ytringsfrihet : Med særlig vekt på ansat-
tes adgang til å varsle om kritikkverdige forhold i virksom-
heten 

Schartum-Hansen, Line Punsvik Grensen mellom den alminnelige fagkunnskap og 
erfaring som en arbeidstaker fritt kan utnytte, og de be-
skyttede bedriftshemmeligheter som tilhører arbeidsgiveren 

Sondresen, Eva-Linn Arbeidstakeres rett til redusert arbeidstid 

Steen, Jon Kolderup Identitetsvurderingen ved virksomhetsoverdragelse : I 
hvilken grad vektlegges overføring av ansatte? 

Veen, Sølvi Illojal rekruttering. 
Vikanes, Ingrid Gyldigheit av karensklausular ved opphøyr av 

arbeidsforhold. 

Winnæss, Karoline Arbeidstakers varsling på grunnlag av påståtte kritikk-
verdige forhold i virksomheten : En fremstilling og vur-
dering  av arbeidstakers ytringsfrihet sett i forhold til 
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arbeidstakers ulovfestede lojalitetsplikt overfor arbeids-
giver. 

 

2006 
Agersborg, Sylvi Renate Taraldsen Varsling : En analyse av nye § 2-4 i arbeidsmiljø-

loven 

Alshbib, Loubna Arbeidstakers adgang til å ytre seg om politiske og faglige 
spørsmål 

Bayegan, Iren CharlotteBjellebø Er NAV-reformens målsetting om å få flere sosial-
klienter ut i arbeid og aktivitet en realistisk målsetting? 

Beskow, Anna Marie Samtykke til behandling av personopplysninger : etter lov 
14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysning 

Carlstedt, Cecilie Fleksibilitet i arbeidsforhold : Arbeidsgivers instruksjons- 
og endringsadgang i etablerte arbeidsforhold 

Christensen, Marit Helene Fiane Juridiske aspekter ved fotballspillerens rettigheter 
etter overenskomsten og standardkontrakten : En analyse 
og vurdering av utvalgte emner 

Dirdal, Ida Stillingsvernet ved tilsigelsesavtaler. 

Fjulsrud, Marie Ljones Tariffavtaler med internasjonal tilknytning : Reglene om 
verneting, lovvalg og anerkjennelse av dommer 

Getz, Pernille Avtalefestet pensjon : Er det en ordning som bør videre-
føres? 

Gimnæs, Elen Om arbeidsgivers adgang til å hente inn helseopplysninger 
gjennom samtale med arbeidssøker : Med hovedvekt på 
nødvendighetsvilkåret i aml § 9-3 (1). 

Grimstad, Therese Høyer Oppsigelsesvernet - En sammenligning av norsk og engelsk 
rett 

Hagen, Monika Tariffavtalebegrepet : Hva skal til for at det foreligger en 
tariffavtale. 

Hals, Line Foss Rettslige konsekvenser ved brudd på arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om det psykososiale arbeidsmiljøet 

Haram, Cecilie Retten til å fortsette i stillingen : Den unike norske retten, 
en utdøende rett eller en rett som har kommet for å bli? 

Hoff, Kjersti Hillestad Fortrinnsrett for deltidsansatte. 

Holtaas, Henning Opphør av arbeidsforhold på grunn av sykdom 
Hynne, Elisabeth Arbeidstakerbegrepet – særlig om dets grense mot 

oppdragstakerbegrepet : En vurdering av de tradisjonelle 
begreper i lys av alternative tilknytningsformer 

Kaspersen, Kristian Kravet til saklig oppsigelse – en sammenlikning mellom 
norsk og tysk rett. 
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Koslung, Bendik Velde Organisasjonspliktklausuler og den negative forenings-
friheten etter EMK art. 11 

Larsson, Lars Erik Ansattes adgang til å varsle om kritikkverdige forhold i 
virksomheten 

Lee, Yasue Ildhusøy Internkontroll : En gjennomgåelse av reglene om intern-
kontroll med særlig henblikk på hvorledes disse regler kan 
virke i praksis på sykehus. 

Lium, Simen Smeby og Thomas Urdal Johnsen Pensjonsrettigheters stilling ved 
virksomhetsoverdragelse : Omfang og rettsvirkninger av 
arbeidsmiljøloven § 16-2 

Lyngtveit, Christina Dalane  Bedriftsdemokrati i konserner : En rettsdogmatisk 
fremstilling. 

Moen, Kristine E. F. Arbeidstakerrepresentanter : En sammenligning av 
begrepsinnholdet nasjonalt og internasjonalt, og en vur-
dering av representantenes kompetanse til å inngå bindende 
avtaler på vegne av de ansatte 

Myhrvold, Espen Aasane Masseoppsigelser : Arbeidsgivers saksbehandlingsplikter 
ved masseoppsigelser etter arbeidsmiljøloven § 15-2 jf. 
arbeidsmarkedsloven § 8. 

Nicolaysen, Espen Drønnen  Geografisk flytting av statlige virksomheter : Har 
tjenestemenn en flytteplikt, hvor langt strekker den seg og 
når har de krav på fritak, fortrinnsrett og ventelønn? 

Patru, Iuliana Tariffavtalers stilling ved fusjon 

Ramdal, Karoline Jin Sun Lønnskravet : Hvordan lovgivningen sikrer at arbeidstaker 
får utbetalt lønn, og hvordan lønnskrav er sikret mot 
arbeidsgivers manglende betalingsvilje og manglende be-
talingsevne 

Resløkken, Hanna Norum Mekling som alternativ intervensjon i personkonflikter på 
arbeidsplassen : Arbeidsgivers ansvar og muligheter 

Roksund, Herman Arbeidsgivers adgang til å endre de ansattes pensjons-
ordning 

Rønholt, Hege Haneborg Personvern i arbeidsforhold - arbeidsgivers innsynsrett i e-
post m.m. 

Saglie, Erik Utdanningskompensasjon ved en utøvers klubbskifte i fot-
ball : Særlig om forholdet til EF-Traktatens artikkel 39 

Skjelle, Randi Tilsigelsesavtaler i arbeidsrett : Kan tilsigelsesavtaler 
gyldig inngås? 

Solstad, Åsulv Kan arbeidsgiver innhente opplysninger om arbeidssøkeres 
røykevaner i ansettelsesprosessen? : en vurdering av 
arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 13-4. 

Stensvik, Kjetil Arbeidstakeres mobilitet under EØS-reglene om fri 
bevegelighet for tjenester : Nasjonal regulering av lønns- 
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og arbeidsvilkår ved grenseoverskridende tjenestevirksom-
het - særlig om sosial dumping 

Tandstad, Kristoffer Fotballspillerens adgang til å skifte klubb 

Wallinger, Gro Kari Lov om allmenngjøring av tariffavtaler : Et virkemiddel 
gitt for å hindre lavlønnskonkurranse og annen form for s 

Wille, Cecilie Søvik Kontroll av ansattes e-post 

Øvrum, Marianne Avtalebinding ved forhandlinger : Særlig om modellen om 
suksessiv bindning 

 

 

 

2005 
Alvik, Ingunn Familiehensynsprinsippet i arbeidslivet : Familiebeskytt-

else og barns rett til omsorg i rettslig perspektiv 

Andersen, Terje Gerhard Avvikende tariffavtaler : Om eventuelle rettslige begrens-
ninger i arbeidsgivers adgang til å inngå konkurrerende og 
avvikende tariffavtaler, særlig om det ulovfestede ufra-
vikelighetsprinsipp 

Aulie, Stine Aaserud EØS-avtalen og utsendte arbeidstakere 

Bentdal, Ellisiv Emblem Lovligheten av generelle aldersgrenser : Forholdet til de 
nye likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven kap. X A 

Brøndmo, Mikal August Rektor som arbeidsgivers representant i skoleverket 

Busch-Christensen, Cecilie Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere med 
redusert arbeidsevne : Eksempelet Widerøe Flyveselskap 
ASA 

Danielsen, Preben Rognerud  Støttekontakters arbeidsrettslige status : Med særlig 
vekt på Lov om arbeidsmiljø 1977 

Engenes, Fredrik Olaf En rettslig vurdering av arbeidsgivers adgang til å iverk-
sette prestasjonskontroll av ansattes GPS 

Gundersen, Thomas Advarsel i arbeidsforhold : Begrepet advarsel og den retts-
lige betydningen av advarsler i arbeidsforhold 

Hauge, Gro Øverste leders stillingsvern : med utgangspunkt i arbeids-
miljøloven 

Herlofson, Ida Elisabeth Suspensjon – en uthuling av oppsigelsesvernet? 

Kjærheim, Kristin Tradisjonell norsk arbeids- og selskapsrett i møte med EU-
retten. En analyse av lovgivningen vedrørende SE-sel-
skaper 

Klem, Hege Aarli Legers adgang til bierverv 

Lund-Isaksen, Hanne Streikende arbeidstakeres rett til å arbeide hos annen 
arbeidsgiver mens det pågår streik eller annen arbeidskamp 
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Næss, Ingvild Kollektiv regulering av arbeidsgivers adgang til å behandle 
personopplysninger : De rettslige rammene for kollektive 
bestemmelser om arbeidsgivers adgang til å behandle 
personopplysninger 

Røgeberg, Linda Christine Likelønnsregelen : Lik lønn for arbeid av lik verdi 

Sand, Tonje Urdal Valg av tariffavtale etter Hovedavtalen LO/NHO : En ana-
lyse av Hovedavtalens regler for tariffavtalevalg der 
partene ikke oppnår enighet gjennom forhandlinger 

Schilling, Linn Marie Arbeidstillatelsens bortfall - betydningen for arbeidsfor-
holdet : Hva skjer i arbeidsforholdet når arbeidstillatelsen 
bortfaller? 

 

Selnes, Synnøve Omplassering og oppsigelse : En fremstilling og vurdering 
av hvorvidt arbeidsgiver har en forutgående plikt til å om-
plassere arbeidstaker ved oppsigelse grunnet i arbeidstakers 
eget forhold 

Skartveit, Johan Andreas Arbeidstagers ytringsfrihet : Arbeidstagers lojalitetsplikt - 
overfor hvem? 

Skatvedt, Helene Holth Det arbeidsrettslige likebehandlingsprinsipp : Om begrens-
ninger forbudet mot kjønnsdiskriminering medfører for 
arbeidsgivers styringsrett 

Sogn, Maria Gangsaas Arbeidstakers adgang til whistleblowing : En fremstilling 
og vurdering av arbeidstakers adgang til whistleblowing 

Tennøe, Anine Servitørers erstatningsansvar overfor arbeidsgiver : Om 
arbeidsgivers adgang til å ilegge servitører erstatnings-
ansvar på erstatnings- og/eller avtalerettslig grunnlag 

Utne, Hilde Dramstad Ansiennitetshensynets vekt ved oppsigelse i arbeidsforhold 
etter lov og tariffavtale. En sammenligning av ansiennitets-
hensynets vekt etter arbeidsmiljøloven § 60 og Hoved-
avtalen § 9-12 

Vartdal, Kristine Ringstad Adferdskoder i arbeidsforhold : Med hovedvekt på hvilke 
krav som stilles til adferdskoder som grunnlag for sank-
sjoner, og arbeidsgivers sanksjoner mot brudd på adferds-
koder 

Økland, Marthe Boikott av skip som seiler under bekvemmelighetsflagg : 
Når er det rettsstridig at en arbeidstakerorganisasjon boi-
kotter et bekvemmelighetsregistrert skip som ledd i ITF 
kampanjen 

 

 

2004 
Bang, Joachim Schweder Fotballspilleres adgang til å skifte arbeidsgiver. 
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Bergum, Lene Rusmiddeltesting i arbeidslivet : rettslig adgang og 
begrensninger 

Brodwall, Cathrine Schøne Helsepersonellets rettigheter : Hvordan blir helsepersonel-
lets rettigheter ivaretatt av det norske rettsvesenet og den 
norske lovgivningen? 

Clemetsen, Petter Alexander  Negativ organisasjonsfrihet ved ansettelse : Kan 
arbeidsgiver vurdere arbeidssøkerens medlemskap i fag-
forening? 

Gamst, Trine Kvinners rett til ikke å bli diskriminert innen helsevesenet : 
En rettslig fortolkning av FNs kvinnekonvensjon art. 12, 
sett i lys av norsk rett 

Granfors, Johanna Åsa Heien Fedres rett til fødselspenger 

Kalvatn, Nora Birgitte Arbeidssøkers informasjonsplikt og informasjonsrett ved 
ansettelse : Intervjusituasjonen 

Kroken, Nina Retten til å stå i stilling ved urettmessig avskjed : Er gjeld-
ende rett tilstrekkelig egnet til å effektivisere retten til å 
fortsette i stillingen ved å forhindre at arbeidsgiver urett-
messig benytter avskjed der rettmessig reaksjon er opp-
sigelse? 

Lien, Marita Saksomkostninger i arbeidsrettssaker : Er dagens regler om 
saksomkostninger i tvistemålsloven § 172 egnet til å 
ivareta de særlige hensyn som gjør seg gjeldende i arbeids-
rettssaker 

Linnerud, Gunn-Elin Tariffavgift : Kan fagorganisasjonene pålegge uorganiserte 
arbeidstakere å betale tariffavgift uten at dette kommer i 
strid med den negative organisasjonsfriheten? 

Løvås, Line Ansiennitet ved oppsigelse av arbeidsforhold : Forholdet 
mellom tariffavtalte ansiennitetsklausuler og lovens saklig-
hetskrav 

Magnussen, Thomas Tangvik Arbeidsgivers straffansvar etter arbeidsmiljøloven § 85 

Myklebust, Robert Arbeidstakerens rettsstilling ved sykdom og arbeidsuførhet 
: Rett eller plikt til fravær, rett eller plikt til nærvær? 

Naustdal, Jannicke EMK art. 6 og eksklusjonsprosesser i private organisa-
sjoner. 

Norland, Helene, og Ida Helene Balke Hvordan ivaretas medlemmenes rettigheter i 
norske fagforbund når det gjelder medlemsfordeler? : Ut-
valgte problemstillinger 

Omland, Marit Bindingsklausuler ved videreutdanning : Avtale om 
bindingstid når arbeidsgiver betaler for arbeidstakers ut-
dannelse 

Parnas, Rita Ufaglærtes rettigheter i skolen : Midlertidig ansettelser - i 
strid med arbeidsmiljølovens § 58 A? 
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Pedersen, Morten Alexander  Arbeidsgivers kontrolladgang : Rusmiddeltesting i et 
rettslig perspektiv 

Sandvei, Ingrid Tennum Arbeidsmiljøloven kapittel X A : Likebehandlingsprin-
sippet og arbeidstakere av utenlandsk opprinnelse 

Thorød, Trude Organisasjoners ansvar etter arbeidstvistloven § 4 : 
Organisasjoners aktivitetsplikt i forhold til å forhindre eller 
stanse et tariffstridig forhold eller en ulovlig arbeidsstans 

Toftøy-Andersen, Vidar Tariffavtalers stilling ved fusjon : Foreligger det grunnlag 
for en alminnelig regel om videreføring av tariffavtaler ved 
fusjon? 

Vågen, Kjetil Virksomhetsoverdragelse - en analyse av arbeidsmiljøloven 
§ 73 A første ledd 

Width, Tonje Thue Hvem er arbeidsgiver og hva er virksomheten i relasjon til 
arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2 og § 67? 

 

 

2003 
Amundsen, Trine Arbeidstakers pensjonsrettigheter ved overføring av 

virksomhet : med henblikk på rettstilstanden i Norge, jfr. 
avgjørelser avsagt av Høyesterett, Rt. 1997 s. 1965, og av 
EF-domstolen 4. juni 2002 [Beckmann]. 

Andersen, Linda Marie, og Birgitte Wirum Fjernsynsovervåking og bevisforbud : om 
forbud mot å føre bevis ervervet ved fjernsynsovervåking 

Elisenberg, Anja Arbeidstakernes rett til informasjon og drøftinger ved virk-
somhetsoverdragelser. 

Granaune, Ingunn Riseth Omstilling og nedbemanning i arbeidslivet : Fristilling av 
arbeidstakere 

Helmen, Irene Alstad Internasjonale konvensjoner innenfor arbeidsretten : Hva 
slags holdning har Høyesterett til de internasjonale konven-
sjoner innenfor arbeidsretten, og bør deres holdning even-
tuelt endres? 

Johnsen, Anders Arbeidstakers plikt til å delta i sosiale aktiviteter i tilknyt-
ning til arbeidet og annen tilpasning til det psyk 

Jørstad, Stefan Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke sine an-
satte. 

Kløven, Anders Arbeidsavtalens stilling når konkursboet fortsetter driften 
av debitors virksomhet : Om revidering av arbeidsavtaler 
og særlig om tariffavtalen som mulig skranke for en slik 
revisjon 

Lilletvedt, Geir Egil Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser med særlig 
henblikk på turnusarbeid i helsevesenet 
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Mowinckel, Carsten Lindeman Rusmiddelbrukeres arbeidsrettslige oppsigelsesvern : 
Særlig om AKAN-ordningen 

Nykaas, Elin Retten til streik i folkerettslig belysning : Sett på bakgrunn 
av European Court of Human Rights' avgjørelse 27. juni 
2002 (38190/97) 

Riegels, Asmund Kjell Outsourcing i konsernforhold. 

Sand, Per Håkon Ansettelse og stillingsvern vs. avtale- og kontraktsrett : 
Forholdet mellom arbeidsmiljølovens regler om ansettelse, 
stillingsvern, erstatning m.v. og avtaleinngåelse, ugyldighet 
og hevning - i lys av et ansvar for uriktig attest 

Schie, Camilla Utvelgelseskriterier ved nedbemanning : Med vekt på sosi-
ale hensyn 

Thorstensen, Lene Marie EF- og EFTA-domstolens og Klagenemnda for Like-
stillings praksis om adgangen til å bruke kvotering som 
virkemiddel 

Wold, Jannicke Borgen Ansiennitetsprinsippet : Ansiennitetsprinsippets vekt ved 
oppsigelse av arbeidstakere 

Wullum, Thor Arne Arbeidsmiljølovens regler om outsourcing. 

 

 

2002 
Andresen, Geir Lasse Midlertidige ansettelser : med fokus på vikar-begrepet og 

midlertidig ansettelse begrunnet i "arbeidets karakter" 

Aronsen, Karen Elise Haug Personopplysningsloven § 7 : en analyse av forholdet 
mellom personvern og ytringsfrihet slik det er uttrykt i 
personvernopplysningsloven § 7 

Bjerke, Trine Fallskjermavtaler : en beskrivelse og vurdering av topp-
lederes kompensasjon ved fratreden 

Enger, Morten Statstilskudd til private grunnskoler opprettet av livssyns-
messige grunner eller som skal utgjøre et faglig-pedagogisk 
alternativ 

Gjelsnes, Anne Lotte Konkurranseklausuler : om de rettslige skranker som følger 
av avtalelovens § 38 

Grøstad, Anne Solberg Endring av arbeidsforhold på grunn av omorganisering 

Gustavsen, Linn, og Øystein Magnæs Beskatning av opsjoner i ansettelsesforhold : en 
komparativ studie 

Hals, Ida Camilla Arbeidstakeres medbestemmelsesrett i konsernforhold 

Haugedal, Monica Arbeidsmiljøloven § 33 D om utdanningspermisjon : En 
fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens § 33 D om 
arbeidstakeres rett til utdanningspermisjon 

Håvemoen, Marit Arbeidsgiveres og arbeidstakeres rettslige stilling under 
permitteringsperioden 
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Jacobsen, Bjørn Arbeidstakers rett til å konkurrere med tidligere arbeids-
giver : med fokus på konkurranseklausuler 

Jansen, Ingunn Skille EUs Charter om grunnleggende rettigheter : "integrasjon 
med et menneskelig ansikt" 

Jenum, Marianne Den statlige lederlønnsordningen : en analyse av rettsfor-
holdet mellom staten og dens ledere 

Johnsen, Wenche Øvergård  Politiets rolle i arbeidskonflikter 

Kirkøen, Christel Likebehandlingsprinsippet - effektiv sanksjonering 

Kvinge, Line Holte Norges bruk av tvungen lønnsnemnd i folkerettslig belys-
ning : Er bruken av tvungen lønnsnemnd forenlig med våre 
forpliktelser etter folkeretten? 

Lorentzen, Glenn Fagforeningsvirksomhet i Kina : utviklingen av 
fagorganisasjonens lovfestede rettigheter og plikter sett opp 
mot menneskerettighetene 

Lundby, Lotte Arbeidstakers flytteplikt 

Løne, Aase Cathrine Avskjed av polititjenestemenn på grunnlag av straffbart 
forhold i eller utenfor tjeneste 

NN Arbeidstakers rettsstilling i franchisebedrifter : Franchise-
givers arbeidsgiveransvar overfor franchisetakers arbeids-
takere 

Normann, Håvard Opsjoner i arbeidsforhold : skattespørsmål ved utflytting og 
innflytting 

Olimstad, Gunn Kristin Qvarsten Bør ansiennitet beregnes avdelingsvis? 

Rath, Ole Norsk fotballs standardkontrakt : en juridisk analyse av 
Norges Fotballforbunds standardkontrakt i relasjon til 
idrettens lover og regler 

Schiøtt, David Sammenhengen mellom diskrimineringsforbudet i like-
stillingsretten og forbudet mot etnisk diskriminering i 
arbeidslivet 

Slaatsveen, Monica Opphavsrett til datamaskinprogram : Arbeidstakers og opp-
dragstakers opphavsrettslige stilling med hensyn til data-
maskinprogram etter åndsverkloven § 39 g 

Solheim, Benny LO-konvensjon nr. 169 artikkel 8 og norsk sedvanesensur : 
illustrert gjennom Høyesteretts kjennelse, publisert i Rt. 
2001 side 1116 

Svae, Syver Lockert Tilbakelevering av lokaler ved tidsbestemte leieforholds 
opphør 

Thorud, Hedda Valbø Nøkk-dommen sammenlignet med utenlandsk rett : en 
sammenligning av reglene om arbeidsgivers styringsrett i 
sentrale europeiske land 

Tveit, Frank Midlertidig ansettelse : aml. § 58 A nr. 1 bokstav a) 
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Vestby, Ingrid Anledning til å fremme krav om oppsigelse eller avskjed i 
en straffesak etter straffeprosessloven § 3 

Weedon, Caroline Lizzie Hva skal til for at en arbeidsavtale eller et arbeidsforhold 
anses å foreligge på det tidspunkt hvor det finner sted en 
virksomhetsoverdragelse? Hvilke rettigheter og plikter 
overføres til ny innehaver etter arbeidsmiljølovens regler 
om virksomhetsoverdragelse? Særlig om ansvar for erstat-
ning og oppreisning som omfattes av disse regler 

Welmer, Thomas Ansiennitetsberegning : Hvordan skal ansiennitet beregnes 
ved oppsigelse fra flyttbar plattform i Nordsjøen? 

Ørmen, Kristine Krav til fysisk skikkethet for utrykningspersonell ansatt i 
offentlig brannvesen : konsekvenser dersom fysiske krav 
ikke tilfredsstilles 

 

 

2001 
Aunet, Jørgen Arbeidsmiljøloven kap. XII A, virksomhetsoverdragelse 

[i.e. virksomhetsoverdragelse m.v. : valgrett ...] 

Bauer, Iselin Bør det i norsk rett innføres regler om arbeidstakers rett til 
å informere om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? 

Berg, Gunnar Knoph En rettsteoretisk analyse av underrettspraksis som 
rettskildefaktor : med vekt på betydningen av publisering 

Berg, Katrine Informasjonsplikt ved bruk av personprofiler : personopp-
lysningslovens § 21 

Borge, Hans Røer Overdragelse av apotek : apoteklovens regler om virksom-
hetsoverdragelse og overdragelse av aksjer i apotekaksje-
selskaper 

Ellingsen, Grete Pedersen Utvelgelse av lekdommere ; hvilke hensyn blir tatt? 

Fladsrud, Nina De særskilte prosessreglene for domstolsbehandling av 
saker om oppsigelse og avskjed m.v. i arbeidsforhold : en 
vurdering av hensiktsmessigheten av særskilte prosess-
regler for arbeidstvister 
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