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1: TERMER OG BEGREPER



«STREIKERETT»

• «En streik er ikke en streik» i dette 
foredraget

• Norsk rett con internasjonale 
konvensjoner



Hvert system har sine egne autonome definisjoner
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«Streik», jf. EMK og ILO



Tolkning

• Norsk rett
– Alminnelig rettskildelære
– Særlige regler om forrang i visse 

tilfeller:
• EØS-loven § 2
• MR-loven § 3

• Traktater
– Alminnelige regler for 

traktattolkning i folkeretten
– Kodifisert i Wien-konvensjonen om 

traktatretten art. 31-33 
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Tolkes «dynamisk» og «komparativt» der ute,
og har forrang her hjemme



Ordlyden, 
først og fremst
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«Komparativ metode»
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RMT v. UK, application 31045/10, concurring opinion
Judge Wojtyczek

(1) Helt uenig i flertallets tolkningsmetodikk

(2) Ordlyden – over alt annet!

(3) Bare relevant å ty til andre internasjonale kilder når
• Ordlyden er uklar
• Konflikt mellom flere internasjonale forpliktelser



II: OMFANGET AV «STREIKERETTEN» 
ETTER ILO-KONVENSJONENE



KORT OM 
STRUKTUREN I ILO

• ILO er unikt i FN-systemet med sin 
trepartsstruktur, bestående av fagforeninger, 
arbeidsgiverorganisasjoner og 
medlemslandenes myndigheter. Alle de tre 
partene har beslutningsmyndighet.

• Representanter fra arbeidstakere og 
arbeidsgivere står på lik linje med 
myndighetene i utformingen av konvensjoner 
og programmer i ILO. Denne 
trepartssammensetningen er ILOs styrke og 
preger styrearbeidet og hele organisasjonens 
arbeid.



1. Den internasjonale 
arbeidskonferansen

- ILO generalforsamling (årlig) 
- Velger styre, vedtar budsjett), 

vedtar internasjonale 
arbeidsstandarder (konvensjoner 
og anbefalinger) og fungerer 
som et internasjonalt forum for 
arbeids- og sosiale spørsmål

- Hvert medlemsland: fire 
delegater til konferansen, (2 fra 
myndighetssiden, 1 
arbeidstakersiden og 1 fra 
arbeidsgiversiden.) 

- De tre partene uttaler seg og 
stemmer uavhengig av hverandre 

ILOs tre søyler

2. ILOs styre

- Møtes tre ganger i året
- Trepartsstruktur – totalt 56 

medlemmer, hvorav 28 
representanter fra 
myndighetene, 14 fra 
arbeidsgiverne og 14 fra 
arbeidstakerne. 

- Ti faste styreplasser for 
myndighetene fra Brasil, 
Frankrike, Kina, India, USA, 
Storbritannia, Tyskland, Russland, 
Italia og Japan

3. Det internasjonale 
arbeidsbyrået

- ILOs sekretariat og 
operasjonelle hovedkvarter. 

- Arbeidsbyrået tar seg av den 
daglige driften av hovedkvarteret 
i Genève.

- Det internasjonale arbeidsbyrået 
ledes av generaldirektøren



ILO-KONVENSJON NR. 87

C087 - Freedom of Association and Protection of 
the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)



ILO 
OVERVÅKNINGS- OG 

TILSYNSSTUKTUR

“Dobbeltsporet system”
Løpende og regelmessig tilsyn
• (Rapport > Ekspertkomitéen > Gjennomføringskomitéen > 

Politisk dialog)

Organisasjonsklage
• (Klage > Organisasjonsfrihetskomitéen > ILOs styre)



KOMITEENES 
RETTSKILDEMESSIGE STATUS

ILC.108/III(A)



STRIDEN OM STREIKERETTEN –
ARBEIDSKONFERANSEN 2012

AG: 
- Ordlyden verner ikke
- «Direct action» har vern (streik mot egen AG)
- Men ikke en «global, presis, detaljert, absolutt og 

uinnskrenket» streikerett

AT: 
- Streik uadskillelig fra foreningsretten 



KOMPROMISSET FRA 2015

Ekspertkomitéens mandat godkjent (mao: 
ikke-bindende, bare veiledende)

To års «forsøksperiode» - enes om hvilke saker
som skulle behandles i Gjennomføringskomitéen



HVA FØLGER SÅ AV KOMITÉENES 
PRAKSIS?



PRAKSIS – ET FORSØK PÅ 
OPPSUMMERING (1)

• Fundament:
• Streikerett er iboende avhengig av retten til å organisere seg («intrinsic corollary»)

• Fundamental og essensiell rettighet for arbeidstakerne for å kunne forsvare sine 
interesser

• Formål med streik: 

• Økonomiske og sosiale forhold, politiske streiker, sympatiaksjoner m.v. 

• Streik kan ikke bare begrenses til interessekonflikter

• Dersom fredsplikt: krav om rett til konfliktløsningsmekanismer

• Et absolutt forbud mot sympatistreik kan lede til misbruk

ILO Digest, 5th revised ed., 2006



PRAKSIS – ET FORSØK PÅ 
OPPSUMMERING (I1)

• Objektive former for streik

• Alle former tillatt så lenge de er fredlige (wild-cat, tools-down, go-slow, working to 
rule and sit-down)

• Begrensninger i streikeretten (+ kompenserende tiltak)

• Akutt nasjonal krise (force majeure?)

• Offentlig sektor – ikke nødvendigvis streikerett for offentlige tjenestemenn

• Essensielle tjenester  

• (ikke uttømmende): sykehus, elektrisitetsforsyning, vannforsyning, telefontjenester, 
brannvesen, fengselsvirksomhet, flyveledervirskomhet



PRAKSIS – ET FORSØK PÅ 
OPPSUMMERING (I1I)

• Ikke essensielle tjenester

• (ikke uttømmende): radio/TV, petroleumssektoren, havner, bank, skatteinnkrevning, 
butikker og fornøyelsesparker, gruvesektor, transportsektoren, post, avfall, hfell, 
jordbruk, undervisning…

• Minimumstjenester



NORSK RETT I MØTE MED ILO (1)

• Norge: klaget inn for ILO 12 ganger i perioden 1964-2012 for bruk av 
tvungen lønnsnemnd – ILO konstatert brudd i 11 tilfeller

• 4 ganger i oljesektoren

• 3 ganger i offentlig sektor (lærere, politiet, kommune)

• 1 elektrisitetssektoren

• 1 finanssektoren

• 1 våpenindustrien

• 1 sjøfart

• Ikke kritikk for inngrep i apoteksektoren



NORSK RETT
I MØTE MED 

ILO (II)



NORSK RETT I MØTE MED ILO (III)

Rt. 1997.580 OFS



III: OMFANGET AV 
«STREIKERETTEN» ETTER EMK



EMK
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Vedtatt 4. november 1950

Beskytte menneskerettighetene 
og grunnleggende friheter

Norge ratifiserte konvensjonen i 
1952

Trådte i kraft 3. september 1953

I 1999 implementert gjennom 
MR-loven



Artikkel 11 -
ordlyd

1. Enhver har rett til fritt å delta i 
fredelige forsamlinger og til frihet til 
forening med andre, herunder rett til å 
danne og slutte seg til fagforeninger for 
å verne sine interesser.

Inneholder unntak i nr. 2, dvs. regulering av når 
begrensninger er tillatt 

28

Art. 11 Forsamlings og foreningsfrihet



Mer om ordlyden i art. 11

Ordlyden retter seg mot individet og 
garanterer individet visse rettigheter.

Ordlyden forutsetter at fagforeninger kan 
dannes og gir også i så henseende vern.

Ordlyden er taus om aksjonsformer.

29



Utviklingen i praksis - artikkel 11

30

EMD: Schmidt & Dahlström, 5589/72

EMD skriver «inn» streikerett i artikkel 11, men …

«the grant of å right to strike represents without 
any doubt one of the most important of these 
means, but there are others»



Utvikling 
– frem og 
tilbake i 
2002?

31

EMD avsa to avgjørelser i 2002

Unison vs. UK
• EMD gjentar at etter konvensjonen ikke

uttrykkelig følger noen rett til å streike
• Fagforeningene har en rett til å beskytte 

medlemmenes «occupational interests» 
• EMD trekker frem at det var gjennomført 

kollektive forhandlinger, mekling og 
streiket i 36 timer ved at Unison;

• «had enjoyed several means of
protecting their occupational interests»

• “the national authorities were justified in 
resorting the to compulsory arbitration” 



Utvikling 
– frem og 
tilbake i 
2002?
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EMD avsa to avgjørelser i 2002

OFS
• «does not secure any particular 

treatment og trade union members by 
the State»

• «there is no express inclusion of a right to 
strike or an obligation on employers to 
engange in collective bargaining»

• «the Court further considers that the 
prohibition of the strike must be 
regarded as a restriction …»

• «the Court therefore does not find that 
the respondent State has exceeded the 
margin of appreciation …»



Interessetvistene

33

• Leaves each state a free choice of the means to 
be used (to protect members’ int.)

• The … right to strike represents … one of the
most important of these means, but there are
others

Schmidt & 
Dahlström

(1976)

• It follows that restrictions imposed by a Contr
State on the exercise of the right to strike do not 
in themselves give rise to an issue under Art 11

OFS (2002)

• the Court does not consider the absence … of
an obligation on employers to enter into
collective bargaining in itself, to a violation of
Art 1

• …the essence of a system of collective
bargaining is that it must be possible for a trade 
union …, including, if necessary, organising 
industrial action, with a view to pursuading the
employer

Wilson & 
Palmer (2002)



EMD utvikler streikeretten
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EMD og streikerett (andre formål 
enn interessetvist)

Dilek vs. Turkey (2007)
Enerji Yapi-Yol Sen vs. Turkey (2009)
• Fagforening planla en én-dags streik til støtte for krav om rett 

til kollektive forhandlinger i offentlig sektor. 
• Staten besluttet i forkant at de som deltok i streiken, ville bli 

møtt med sanksjoner.

35

Strike actions, which enables a trade union to make its
voice heard, constitutes an important aspect in the
protection of trade union members’ interests. 
.. that the right to strike is recognised by the ILO 
supervisory bodies as an indissociable corollary of the right 
of trade union association that is protected by ILO 87.



EMD – sammenfatning i RMT            
(       Stein Evju    )
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Den tyrkiske linjen Interessetvist

Karacay, Dilek, Urcan

Yapi-Yol Sen

(Kaya et Seyhan, Cerikci)

Schmidt & Dahlström

OFS 
Wilson & Palmer

RMT 
(Tymoshenko, Sindikat og Ognevenko)



RMT (2014)

37

Secondary action: 

• … constitutes an accessory rather than a core aspect of trade-
union freedom

• Nonetheless, the taking of secondary industrial action…, including
strike action, …, must be regarded as part of trade-union activity
covered by article 11. 

EMD om tidligere praksis og anførsel om «essential»:
• … strike action is clearly protected by Art. 11. 
• … the Court does not discern any need in the present case to 

determine whether the taking of industrial action should now be 
accordes the status of an esssential element of Art. 11



Oppsummering EMK

Gjennom RMT-avgjørelsen er en rett til streik 
anerkjent å være beskyttet av artikkel 11

– Dette er senere bekreftet gjennom flere 
etterfølgende avgjørelser

• Tymoshenko (2014), avsn. 78
• Hrvatski Sindikat (2014), avsn. 49
• Ognevenko (2018), avsn. 61:
«restrictions … is not limited to bans and refusals to 
authorise the exercise of Convention rights, but also
embraces punitive measures taken after such rights have 
been exercised»

38



Begrensninger på 
streikeretten 

EMK artikkel 11 (2)

39



Unntaket etter art. 11 (2) 

Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli 
undergitt andre innskrenkninger enn de som er 
foreskrevet ved lov og er nødvendige i et 
demokratisk samfunn av hensyn til den 
nasjonale sikkerhet eller offentlige trygghet, for 
å forebygge uorden eller kriminalitet, for å 
beskytte helse eller moral eller for å beskytte 
andres rettigheter og friheter.

40



Unntaket – art. 11 (2)

However, it must 
also be borne in 

mind that the
exceptions set

out in Article 11 
are to construed

strictly; only
convincing and 

compelling
reasons can

justify
restrictions…

States have only a 
limited margin of

appreciation, which
goes hand in hand 

with rigorous
European 

supervision
embracing both the

law and the
decisions applying it, 

including those
given by 

independent courts»
avsn. 119

Sympati streik 
– EMD 

oppstiller en 
videre 

skjønnsmargin
avsn. 86

EMD gjentar 
formuleringen 
i Demir og 
tilføyer:
«These
restrictions
should therefore
be confined to 
the «exercise» 
and must not 
impair the very
essence of the
right to 
organise»

avsn. 67 41

Demir RMT OgnevenkoDemir



Art. 11 (2) - OFS

EMD konstaterte at;
• inntektstapet ville være stort
• leveringstryggheten til kontinentet kunne bli 

truet, noe som kunne skadet bedrifter og 
husholdninger på kontinentet og Norges 
rennommé

EMD avslutter så gjennomgangen med å 
presiserer resonnementet ikke kan tas til inntekt 
for at et system med tvungen lønnsnemnd vil bli 
ansett proporsjonalt i alle saker der inngrepet er 
begrunnet i sterke økonomiske hensyn. Saken her 
var ekstraordinær.

42



Streikerett i Norge og i Europa

43



EMK – gjennomslag i norsk rett

44



Streikerett i Norge og i Europa

• https://www.youtube.com/watch?v=X1N7C-
ltWUw

Havnearbeidere i Frankrike

Havnearbeidere i Tromsø

https://www.youtube.com/watch?v=X1N7C-ltWUw


Høyesterett om Grunnloven § 92

Holship – HR-2016-2554
– Anførsel

– Premiss
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Høyesterett om Grunnloven § 101
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Holship – HR-2016-2554-P  (avsn. 81):



Streikeretten fikk grunnlovsvern

(Demir)
Yapi-Yol Sen

RMT
Ognevenko

Holship-saken Grunnloven § 101

48

Høyesterett



Streikerett – ILO og EMD

49



Begrensninger på streikeretten
IL

O •Observations CEACR – adopted 2013
•Sanctions for industrial action
•…
•The Committee raised the concern at the time 
that the omnipresent threat of an action for 
damages that could bankrupt the union, possible 
in the light of the Viking and Laval judgments, 
created a situation jeopardizing the exercise of 
the rights under the Convention. In this specific 
case, the Committee is deeply concerned that 
the union in question has been held liable for an 
action that was lawful under national law and for 
which it could not have been reasonably 
presumed that the action would be found to be 
in violation of European Law. The Committee 
recalls that imposing sanctions on unions for 
leading a legitimate strike is a grave violation of 
the principles of freedom of association. 

EM
K • Uklar rekkevidde av 

unntaket etter nr. 2
• Ingen avgjørelser / 

uttalelser som retter seg 
mot 
avgjørelser/lovendringer i 
etterkant av avgjørelser fra 
EU-domstolen (med unntak 
av Bosphorus)
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Begrensninger

51

EMD i OFS og RMT

ILOs ekspertkomite i 
– General Report (2010) – BALPA
– General Survey (2012) – (EU-dl i Viking og Laval)

Kan det påvises noen forskjell?



Begrensninger
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ILO General Survey fra Ekspertkomiteen (2012)

Kan det påvises noen forskjell?



Begrensninger
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ILO General Survey fra Ekspertkomiteen (2010)

Kan det påvises noen forskjell?
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