
  

 

        INSTITUTT FOR RETTSVITENSKAP 

 

E K S A M E N 

 

Emnekode: JU-207 

Emnenavn: Arbeidsrett 

  

Dato: 4. desember 2014 

Varighet: 4 timer 

  

Antall sider inkl. forside: 3 

  

Tillatte hjelpemidler: Norges lover og ukommenterte særtrykk av lover og forskrifter, 

herunder utskrift fra Lovdata.                              

  

Merknader: Lykke til!                                             

 

 

 

 

 

 

16. august 2013 ble Marte Kirkerud midlertidig ansatt som sekretær ved bedriften Doublethink AS. 

Ved ansettelsen ble det ikke undertegnet en skriftlig arbeidskontrakt, men Marte fikk opplyst fra 

personalsjefen at hun skulle gjøre de samme arbeidsoppgavene som den sykmeldte sekretæren Ulla 

Grå pleide å gjøre. Marte fikk også beskjed om at ansettelsesforholdet varte fram til Ulla Grå ble 

friskmeldt. Personalsjefen kunne ikke si så mye mer om hvor lenge arbeidsforholdet kom til å vare, 

men han regnet med at sykmeldingen «sannsynligvis ville bli langvarig». 

 

Marte framsatte 20. august et krav om fire ukers ferie i løpet av året og at tre av ukene ble avviklet de 

tre første ukene i september. Hun ba også om å få utbetalt feriepenger så fort som mulig. 
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I midten av desember fikk personalsjefen beskjed fra Ulla Grå om at hun ville bli friskmeldt fra og 

med 20. desember. Personalsjefen gav da beskjed til Marte om at arbeidsforholdet ville opphøre og 

siste arbeidsdag ville bli 19. desember. 

 

Marte protesterte på dette Hun mente at hun måtte sies opp skriftlig. Videre hevdet hun at det ikke var 

avtalt noen spesiell oppsigelsesfrist, så da måtte bedriften si henne opp med en måneds varsel etter 

utløpet av kalendermåneden, slik at siste arbeidsdag ble 31. januar 2014. 

 

Spørsmål 1: 

Hvilken betydning har det at det ikke foreligger en skriftlig arbeidsavtale? 

 

Spørsmål 2: 

Hadde Doublethink anledning til å ansette Marte Kirkerud i en midlertidig stilling? 

 

Spørsmål 3: 

Har Marte rett på ferie slik hun ber om? 

 

Spørsmål 4:  

Har Marte rett på feriepenger fra Doublethink AS for ferie som avvikles i 2013? 

 

Spørsmål 5: 

Når er Martes siste arbeidsdag? 

 

Ulla Grå begynte på arbeid 20. desember og var ikke særlig glad for å være tilbake i arbeid. Hun gav 

overfor kollegaer uttrykk for at hun var misfornøyd med både lønn og arbeidsoppgaver. I januar 2014 

fikk hun en bistilling som assisterende butikksjef på kveldstid i en kolonialforretning. Forretningen 

hadde åpent til kl. 23 på hverdager og Marte kunne som oftest ikke gå hjem fra arbeid før kl. 23.45.  

 

Ulla kom flere ganger for sent på arbeid i Doublethink AS. Hun var typisk en halv til en time forsinket 

et par ganger i uka. Hennes leder, Peder Ås, bemerket dette og sa at hun «måtte skjerpe seg». Ulla 

hevdet at hun sov dårlig fordi sønnen, som var to år gammel, stadig våknet om natta.  

 

Da Peder Ås fikk kunnskap om at Ulla arbeidet på kveldstid i en annen bedrift, kalte han Ulla inn på 

kontoret og leverte henne en skriftlig advarsel. Han hevdet hun hadde brutt lojalitetsplikten ved å ta på 

seg ekstraarbeid uten å ha drøftet dette med arbeidsgiver og videre at hun flere ganger kom for sent til 

avtalt arbeidstid. Peder hevdet at årsaken til dette måtte være ekstraarbeidet og ikke sønnens 

søvnvaner. Uansett var Ulla pliktig å være på arbeid til avtalt tid. 
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Marte nektet å si opp ekstrajobben og kom stadig for sent på arbeid. Peder innkalte derfor til 

drøftingsmøte hvor hun ble gjort kjent med at bedriften kom til å si henne opp. Ulla hevdet at det ikke 

var anledning til å si henne opp. 

 

Spørsmål 6: 

Foreligger det saklig grunn til oppsigelse av Ulla Grå? 

 

 

 

 

 


