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Sakens bakgrunn 

• Saken har bakgrunn i lovligheten av en varslet boikott fra 

Norsk Transportarbeiderforbund overfor Holship Norge AS for 

å få tilslutning til krav om tariffavtale for losse- og 

lastearbeidere i havnene (Rammeavtalen) 

 

• Rammeavtalen er inngått mellom NHO og NHO Logistikk og 

transport på den ene side og Norsk Transportarbeiderforbund 

på den annen. 

 

• Tariffavtalen NTF har krevd opprettet er å anse for en 

direkteavtale basert på Rammeavtalen. 
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Partene 

• Saksøker: Norsk Transportarbeiderforbund i LO, ca. 
20.000 medlemmer, hvorav ca. 200 er losse-og 
lastearbeidere ved havnene, ansatt i egne losse- og 
lastekontorer, satt opp iht. tariffavtale med NHO 
Logistikk og Transport/NHO 
 

• Saksøkt og ankende part: spedisjonsfirmaet Holship 
Norge AS, Drammen, datterselskap av Holship Holding 
A/S, Køge, Sjælland, Danmark. 23 ansatte. Tariffavtalen 
"Renhold på land" med Norsk Arbeidsmandsforbund 
(NAF i LO). Vask av fruktkasser, spedisjon land, sjø, luft, 
lager, og litt lossing og lasting. Medlem Bedriftsforbundet. 



Den rettslige tvist 

• Holship har anført at den varslede boikotten vil 

være ulovlig etter boikottloven § 2 a) og c) og at 

den aktuelle avtalen er stridende mot EØS-avtalen 

 

 - artikkel 53 eller 54 om konkurransevridende 

   adferd 

 - artikkel 31 om etableringsrett 

 

• Høyesterett har forelagt saken for EFTA-

domstolen som har avgitt rådgivende uttalelse 
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Først litt historikk 

• Tariffsystemet i norske havner er av gammel dato. 

• I 1896 stiftet havnearbeiderne Norsk 

Transportarbeiderforbund og fikk i stand 

tariffavtale. 

• Utgangspunktet var at havnearbeiderne fungerte 

som løsarbeidere, uten sikkerhet for både arbeid 

og lønn, og ingen bestemt arbeidsgiver å forholde 

seg til.  

• Det ble derfor innført en klausul i tariffavtalene 

som sikret havnearbeiderne fortrinnsrett til losse- 

og lastearbeid. 
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• Ved tarifforhandlingene i 1976 ble det enighet om et fast 

lønnssystem for losse- og lastearbeiderne hvor et sentralt 

element var fortrinnsrett og fast ansettelse. 

 

• Partene avtalte at fortrinnsretten administreres av et 

Administrasjonskontor (laste og lossekontor) som ansetter 

losse- og lastearbeidere fast.  

 

• Administrasjonskontorene skal ikke gi økonomisk utbytte, og 

har et styre med tre representanter fra arbeidsgiverne og to 

representanter fra arbeiderne. 
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Fortrinnsretten i Rammeavtalen for havnene, 
§ 2 

• "For fartøyer på 50 tonn dw. og derover som går fra norsk 
havn - utenlandsk havn eller omvendt, skal losse- og 
lastearbeidet utføres av losse- og lastearbeidere. Unntatt 
er all lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor 
bedriftens egne folk anvendes til lossing eller lasting." 
 

• § 3 nr. 2 angir: 
 
"Det etableres et administrasjonsorgan i de enkelte 
havner med et styre bestående av 2 representanter fra 
arbeiderne og 3 representanter fra arbeidsgiverne" 

• Er dette et "foretak" i konkurranserettslig forstand? 



• Fortrinnsbestemmelsen i Rammeavtalen har vært ansett som 

ledd i oppfyllelsen av Norges forpliktelser eller ILO-

konvensjon nr. 137 

 

• Artikkel 1 - konvensjon gjelder personer som til vanlig er 

disponible for arbeid som havnearbeidere og som er avhengig 

av dette arbeid som sin viktigste årlige inntekt. 

 

• Artikkel 3 nr. 1 i konvensjonen krever registre over 

havnearbeidere. 

 

• Artikkel 3 nr. 2 krever at disse havnearbeiderne skal ha 

fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid. 
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Sakens begynnelse 

• Blokader mot Holships lossing av "Carten Maria 5. og 8.3.13, som 
endte i rettskraftig dom på erstatning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Holship saksøkte Drammen bryggearbeiderforbund 2.5.13. 
Tariffavtalekrav fra NTF varslet boikott 11.6.13. NTF saksøkte 
deretter Holship 12.6.13 i den sak som nå står for Høyesterett 



Domstolsbehandlingen av saken 

 Drammen tingrett 19.3.13: 
 
"Boikott som varslet i Norsk Transportarbeiderforbunds 
brev av 11.6.2013 til Holship Norge AS, er lovlig." 
 

 Borgarting lagmannsrett 8.9.14: "Anken forkastes." Ankes 
til Høyesterett 10.10.14. SAGEP-saken fra ECJ  11.12.14. 
 

 Høyesterett tillot anken fremmet 14.1. 15 og sendte 
forespørsel til EFTA-domstolen 5.6.15. 
 



Sola Havnsaken; Rt–1997-334 

• En lignende sak som også gjaldt fortrinnsrett til 

havnearbeid ble avgjort av Høyesterett i 1997 

(Sola Havn), må anses som et prejudikat 

 

• NTF fikk medhold på alle punkter.  

 

• Bakgrunn for at Høyesterett likevel slapp vår sak 

inn var en (nylig) avsagt dom i EU-domstolen som 

lovregulering av havnearbeid i spanske havner. 

Den spanske ordningen ble ansett for å være en 

ulovlig restriksjon. 
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Litt om boikottloven  

• Boikott er sjelden benyttet som arbeidskampmiddel. Normalt 

vil en fagforening forfølge et tariffavtalekrav ved hjelp av 

streik. 

 

• Aktuelt når en fagforening ikke har medlemmer i bedriften, 

f.eks for å forhindre sosial dumping (svensk og dansk modell) 

 

• Aktuelt arbeidskampmiddel gså når tariffkravet er fremmet 

for å få en avtale som gir fortrinnsrett til en type arbeid for 

arbeidstakere som ikke er ansatt i bedriften. 

 

• Boikott er et anerkjent arbeidskampmiddel i norsk rett 
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EFTA-domstolens uttalelse 

• Forelå 19.4.2016 

 

• Høyesterett skal behandle (deler av) saken i 

plenum 8. – 10./11. november 
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Temaet for plenum 8.11 



Boikottloven § 2 a) og c) 

• Boikott er rettsstridig: 

• "a) når den har et rettsstridig formål eller ikke kan nå sitt 
mål uten å føre til et rettsbrudd;  
[…] 

• c) når den vil skade vesentlige samfunnsinteresser eller 
virke utilbørlig, eller når det ikke er noe rimelig forhold 
mellom den interesse som skal fremmes ved boikotten og 
den skade som den vil føre med seg; " 
 

• Er dagens losse- og lastesystem i strid med EØS-art 31? 

• Har det betydning at Holship allerede har tariffavtale? 

• Betydningen av ILO-konvensjon nr. 137 om havnearbeid 

 
 



ILO-konvensjon nr. 137 

• Ratifisert av Norge 21.10.1974, ikke implementert ved lov, men 
ved tariffavtale 
 

• Art 2 nr. 1: "Det skal være vedkommende lands politikk å 
oppmuntre alle dem som berøres av dette til å skaffe 
havnearbeiderne fast eller regelmessig sysselsetting så langt det 
er mulig." 
 

• Art 3 nr. 2:  "Registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett 
ved tildeling av havnearbeid." 
 

• Understøtter ILO 137 losse- og lastekontorer, eller kan man like 
godt ansette havnearbeiderne fast i de vanlige havnebedriftene 
(spedisjonsfirmaene mv)? 



Sola Havn-dommen, Rt 1997-334 

• Varslet boikott var ikke ulovlig, jfr. boikottloven av 5. 
desember 1947 nr. 1 § 3. Boikottens formål var å oppnå 
tariffavtale. Dette formål kunne ikke anses rettsstridig. 



Sola Havn – Høyesterett uttalte 

• "Boikott har vært brukt i atskillig utstrekning i arbeidsforhold og er anerkjent 
som et lovlig kampmiddel i arbeidsretten. Jeg oppfatter boikottloven og dens 
forarbeider - Ot.prp.nr.70 for 1947 som blant annet bygger på rettspraksis fra 
mellomkrigstiden - slik at loven bygger på at en boikott fra en 
arbeidstakerorganisasjon overfor en bedrift med det formål å oppnå 
tariffavtale, generelt sett vil ha et lovlig formål" 

 

• "Rammeavtalen med bestemmelsen i § 2 nr 1 er en alminnelig anerkjent 
tariffavtale med tradisjon i havnebyene. Den har bakgrunn i de særlige 
forhold for arbeiderne i havnene, som opprinnelig var løsarbeidere uten 
sikkerhet for arbeid og lønn. Bakgrunnen for bestemmelsen og utviklingen i 
tariffsystemet for havnearbeidere fremgår nærmere av lagmannsrettens dom. 
Jeg tilføyer at bestemmelsen i Rammeavtalen § 2 nr 1 har vært ansett som 
ledd i oppfyllelsen av Norges forpliktelser etter ILO konvensjon nr 137 om 
havnearbeid. Etter artikkel 3 i konvensjonen skal registrerte havnearbeidere 
ha fortrinnsrett til havnearbeidet." 



Sola Havn, fortsatt 

• "Bedriftens henvisning til konkurranselovgivningen 
kan jeg vanskelig se kan ha noen betydning i en slik sak. 
Arbeidsog lønnsforhold er unntatt fra denne 
lovgivningen, nettopp fordi systemet med tariffavtaler 
forutsetter begrensninger i konkurransen. Som nevnt 
innledningsvis er losse- og lastekontorene 
partssammensatte organer opprettet for å gjennomføre 
bestemmelsene i Rammeavtalen. Kontorene stiller 
ansatte til rådighet for å utføre losse- og lastearbeidet i 
vedkommende havn. Formålet er ikke å oppnå 
fortjeneste for kontorene, som drives ut fra selvkost" 



EØS-avtalen artikkel 31 

• "I samsvar med bestemmelsene i denne avtale skal det ikke 
være noen restriksjoner på etableringsadgangen for 
statsborgere fra en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat på 
en annen av disse staters territorium. Dette skal gjelde også 
adgangen til å opprette agenturer, filialer eller datterselskaper 
for så vidt angår borgere fra en av EFs medlemsstater eller en 
EFTA-stat som har etablert seg på en av disse staters 
territorium. 

• Etableringsadgangen skal omfatte adgang til å starte og utøve 
selvstendig næringsvirksomhet og til å opprette og lede foretak, 
særlig selskaper som definert i artikkel 34 annet ledd…" 

• Spørsmålet om Holships primære og sekundære etablering og 
potensiale for videre etableringer av losse- og lastevirksomhet 
 



EFTA-domstolen om etableringsretten 

1. EFTA-domstolen om boikott som restriksjon 
EFTA-domstolen beskriver systemet i avsnitt 49: 

- Boikotten søker å ivareta denne virkning av systemet 

[fortrinnsretten] ved å tvinge Holship til å overholde vilkårene i 

Rammeavtalen. 

- NTF deltar i ledelsen i av Administrasjonskontoret 

- Det er i NTFs og Administrasjonskontorets felles interesse å bevare 

Administrasjonskontorets markedsposisjon. 

- Boikotten må derfor tilordnes Administrasjonskontoret. 

 

EFTA-domstolen fastslår en identifikasjon mellom NTF og 

administrasjonskontoret.  
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EFTA-domstolens rådgivende uttalelse – art 31 

• Premiss 120: 
 

• "I lys av ovenstående betraktninger legger EFTA-
domstolen til grunn at en boikott som den saken 
gjelder, som tar sikte på å oppnå tilslutning til en 
tariffavtale som innebærer et system som omfatter en 
fortrinnsrettsbestemmelse, sannsynligvis vil 
vanskeliggjøre eller til og med hindre etablering av 
selskaper fra andre EØS-stater, og dermed utgjør en 
restriksjon på etableringsfriheten etter EØS-avtalen 
artikkel 31." 



EFTA-domstolen om etableringsretten 

 

• «Følgelig bør den anmodende domstol vurdere om 

Administrasjonskontoret tok initiativet til boikotten eller 

var involvert i forberedelsene av boikotten(avs. 58). 

• «Som EFTA-domstolen la til grunn ovenfor, synes 

boikotten og Rammeavtalen, som boikotten søker å oppnå 

tilslutning til, uløselig knyttet til hverandre (avs. 117» 

• «…, må den anmodende domstol vurdere om de 13 

administrasjonskontorer er avtaleparter eller om det 

foreligger noen samordnet opptreden mellom dem (avs. 

98).» 
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Etableringsretten forts. 

• Domstolen tar utg.pkt. i Viking Line og fastslår at 

regelverket om fri bevegelighet kan få anvendelse 

uavhengig av konkurransereglene (avs. 108) 

• Domstolen redegjør i avsnitt 118 for 

Reammeavtalens virkninger for Holship sin 

virksomhet 

• Domstolen konkluderer i avs. 120 med at 

boikotten sannsynligvis vil vanskeliggjøre eller til 

og med hindre etablering og dermed utgjør en 

restriksjon. 
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Kort innom konkurransereglene  

• EØS artiklene 53 og 52, samt konkurranseloven §§ 10,11 og 3 
 

• Konkurranseloven § 3: "Loven gjelder ikke for arbeids- og 
ansettelsesvilkår." 
 

• Erling Hjelmeng i betenkning til Kvale 11.4.14 (finnes på kvale.no): 
 
 



Etableringsrett - bemerkninger 

Det er vanskelig å se om EFTA-domstolen anser 

boikotten, eller det NTF ønsker å oppnå ved 

boikotten, for å være restriksjonen, se avs. 120. 

 

EFTA-domstolen gir føringer vurderingen av om det 

foreligger en restriksjon, men overlater 

rettferdiggjøringsvurderingen til Høyesterett 

 

Noen bemerkninger til uttalelsen: 
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Kort innom konkurransereglene  
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Kort innom konkurransereglene  
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ansettelsesvilkår." 
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Grunnloven og EMK 

• Grl § 101(1): "Enhver har rett til å danne, slutte seg til 
og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger 
og politiske partier" 
 

• EMK art. 11 nr. 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." 
 

• Hvilken løsning tjener foreningsfriheten best? 
 
 



Organisasjonsfriheten 

 

Retten til å inngå tariffavtale er kjerneområdet av 

organisasjonsfriheten. 

 

Retten til å iverksette kamptiltak for å få gjennomført 

tariffavtalen er likeledes en sentral del av 

organisasjonsfriheten. 
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Mulig konflikt mellom EØS og EMK og andre 

instrumenter 

• Viktig anførsel kan bli at eventuelle begrensninger 

som måtte følge av EØS-reglene vil være i strid 

med organisasjonsfriheten i  

 

• EMK art 11,  

• FNs to konvensjoner om SP og ØSK 

• Den europeiske sosialpakt art 6 nr 4 og  

• ILO konvensjonene 87 og 98 
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Grunnlovsbeskyttelsen 

§ 92 

 Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje 

menneskerettane slik dei er fastsette i denne 

grunnlova og i traktatar om menneskerettar som er 

bindande for Noreg.  

 

 § 101 

 Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg 

ut av foreiningar, medrekna fagforeiningar og politiske 

parti. 
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Menneskerettighetsloven 

§ 2. Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov     i 

den utstrekning de er bindende for Norge: 

 

1) Europarådets konvensjon 4. november 1950 om 

beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter som endret ved ellevte 

protokoll 11. mai 1994 og fjortende protokoll 13. 

mai 2004, med følgende tilleggsprotokoller: 

… 

§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er 

nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i 

annen lovgivning. 
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EØS-loven 

§ 1.Bestemmelsene i hoveddelen1 i avtale om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde skal 

gjelde som norsk lov, … 

 

§ 2.1 Bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle 

Norges forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle 

konflikt gå foran andre bestemmelser som 

regulerer samme forhold. Tilsvarende gjelder 

dersom en forskrift som tjener til å oppfylle 

Norges forpliktelser etter avtalen, er i konflikt 

med en annen forskrift, eller kommer i konflikt 

med en senere lov.2 
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EØS i konflikt med EMK 

• For norske domstoler vil en tolkning av EØS-

forpliktelsene i konflikt med EMK lede til en intern 

konflikt mellom forrangsbestemmelsene i EØS-

loven § 2 og menneskerettsloven § 3. Gjennom en 

EMK-konform fortolkning av EØS-retten unngår 

man dette. (Halvard Haukeland Fredriksen, JV-

2013-371) 
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Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjon 

Art 11.Forsamlings- og foreningsfrihet1 

1) Enhver har rett til fritt å delta i fredelige forsamlinger2 og 

til frihet til forening med andre, herunder rett til å danne og 

slutte seg til fagforeninger for å verne sine interesser.3 

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. Denne 

artikkel skal ikke hindre at lovlige innskrenkninger blir 

pålagt utøvelsen av disse rettigheter for medlemmene av de 

væpnede styrker, av politiet og av statsforvaltningen. 
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Den europeiske 

menneskerettighetsdomstol 

• Demir og Baykkara mot Tyrkia, dom av 12.11.08 

 

• Enerji Yapi-Yol Sen mot Tyrkia, dom av 21.04.09 

 

• The National Union Rail, Maritime and Transport 

workers versus The United Kingdom, dom av 

08.04.14 
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FN’s konvensjon om økonomiske, sosiale 

og kulturelle rettigheter 

Art 8 

1. Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre: 
      … 

d. Rett til å streike, forutsatt at streikeretten blir utøvet i            

samsvar med lovene i det enkelte land. 

 

3. Intet i denne artikkel skal gi stater som er parter til Den 

internasjonale arbeiderorganisasjons konvensjon av 1948 om 

foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten adgang til å treffe 

lovgivningstiltak eller anvende loven på en måte som innebærer 

inngrep i de garantier som er fastsatt i den nevnte konvensjon. 

 

• Henvisningen gjelder ILO konvensjon nr 87 – hvor 

streikeretten anses som en integrert del (Tilsvarende i SP 

artikkel 22) 
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Den europeiske sosialpakt 

Article 6 

The right to bargain collectively 

 With a view to ensuring the effective exercise of 

the right to bargain collectively, the Parties 

undertake: 

 … 

 4.  the right of workers and employers to 

 collective action in cases of conflicts of 

 interest, including the right to strike, subject 

 to obligations that might arise out of 

 collective agreements previously entered 

 into. 
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Andre avgjørelser i ILO og Europarådet 

• ILOs ekspertkomite i BALPA-saken, begrensninger 

på streikeretten i Viking og Laval i strid med ILO 

87 

 

• ILOs ekspertkomite i forhold til den svenske 

arbeidsrettens dom i Laval-saken, i strid med ILO 

87 og 98 

 

• Europarådets sosialkommite og 

ministerkommiteens avgjørelser i sak om svenske 

implementering av dommen i Laval, i strid med 

sosialpaktens artikkel 6 nr 4 
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