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DOM  

 

(1) Rammeavtalen § 2 nr. 1 første setning bestemmer at losse- og lastearbeid skal utføres av 

losse- og lastearbeidere. Etter § 2 nr. 1 andre setning gjelder det unntak fra dette når 

lossing og lasting skjer «ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk anvendes til 

lossing eller lasting».  

(2) Spørsmålet i saken er om unntaket bare gjelder når en industri- eller produksjonsbedrift fra 

egne anlegg benytter egne folk til lossing og lasting som har tilknytning til egen 

produksjon eller egen industrivirksomhet.  

(3) Nærmere om Rammeavtalen 

(4) Rammeavtalen mellom NHO/NHO Logistikk og Transport på den ene siden og LO/NTF 

på den andre siden ble opprettet i 1976. Avtalen er et alternativ til Losse- og 

lasteoverenskomsten for Sør- og Nord-Norge (Sør-Nord-avtalen). Sør-Nord-avtalen gjelder 

der hvor ikke annet er bestemt, mens Rammeavtalen omfatter havner i tretten steder angitt 

i avtalens § 1, blant annet Oslo, Drammen og Stavanger. De enkelte havne- og 

terminaloperatørene i havnene blir først bundet av overenskomstene når tariffpartene har 

bestemt dette, jf. ARD 2001 side 49. 

(5) Etter Rammeavtalen § 3 skal det i havnene være losse- og lastekontorer 

(«administrasjonsorgan») hvor det er ansatt losse- og lastearbeidere. Rammeavtalen gir 

arbeiderne en fortrinnsrett til å utføre losse- og lastearbeid i havnen, mot at 

havneoperatørene er forpliktet til å bestille det nødvendige antall arbeidere for å utføre 

losse- og lastearbeid. I tillegg til Sør-Nord-avtalen og Rammeavtalen, er det opprettet en 

havneoverenskomst som gjelder for ansatte hos havneoperatørene. 

(6) Bestemmelser om fortrinnsrett til å utføre losse- og lastearbeid er inntatt i Rammeavtalen 

§ 2 nr. 1:  

«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.» 

 

(7) Plikten til å bestille arbeidere fra losse- og lastekontoret gjelder etter Rammeavtalen 

§ 2 nr. 1 andre setning ikke ved lossing og lasting «fra bedriftens egne anlegg hvor 

bedriftens egne folk anvendes til lossing eller lasting». En likelydende unntaksregel er 
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inntatt i Sør-Nord-avtalen § 1 nr. 2. Når det gjelder tariffhistorikken vises det til rettens 

merknader nedenfor.  

(8) Bakgrunnen for saken og saksforberedelsen for Arbeidsretten 

(9) Bakgrunnen for den foreliggende saken er krav om gjennomføring av Rammeavtalen ved 

Oslo Containerterminal (OCT) og Sjursøya Containerterminal (SCT). En oversikt over 

bakgrunnen for tvisten er gitt i Arbeidsrettens kjennelse 26. juni 2014 avsnitt 2 flg.  

(10) LO, med NTF, tok 13. desember 2013 ut stevning for Arbeidsretten. Det var i stevningen 

nedlagt slik påstand:  

«1. De havneområder OCT og SCT leier i Oslo Havn, omfattes ikke av unntaksbestemmelsen i 

Rammeavtalen § 2 nummer 1, annet punktum.  

2. Rammeavtalen § 2 nr. 1, annet punktum er slik å forstå at unntaksbestemmelsen er 

begrenset til tilfeller der en bedrift, fra egen kai og med egne ansatte, losser og/eller laster gods 

som har tilknytning til egen produksjon eller egen industrivirksomhet. 

3. Rammeavtalen § 2 nr. 1, annet punktum omfatter ikke lossing og lasting om bord i skip.» 

 

(11) I stevningen var det i tillegg til forklaring fra 1. nestleder i NTF, Lars M. Johnsen, varslet 

forklaringer fra leder av Norsk Havnearbeiderforening, Terje Samuelsen, leder av Oslo 

Havnearbeiderforening, Stig Skaug, og tidligere leder i NTF, Per Østvold.  

(12) NHO nedla i tilsvaret prinsipalt påstand om avvisning, subsidiært frifinnelse. Det ble 

gjennomført særskilte forhandlinger om avvisningsspørsmålet 24.–25. juni 2014. 

Arbeidsretten avsa 26. juni 2014 kjennelse hvor påstandens punkt 1 ble avvist, mens 

påstandens punkt 2 og 3 ble fremmet til behandling.  

(13) NHO gjorde i prosesskriv 8. august 2014 gjeldende at det var nødvendig med befaring i 

Oslo havn. Det ble vist til at de påstander Arbeidsretten skulle ta stilling til, var vage og 

generelle og at Arbeidsretten måtte ta stilling til hvordan laste- og lossearbeid faktisk ble 

utført. 

(14) I saksforberedende møte i Arbeidsretten 11. august 2014 ble det truffet beslutninger for 

den videre saksforberedelse. LO/NTF fikk frist til 19. august 2014 for å oppsummere 

saksøkers standpunkt og tvistetema. Det ble også besluttet at det skulle utarbeides nytt 

faktisk utdrag og at dokumenter «som ikke er relevante for de spørsmål retten skal 

behandle, tas ikke med». Prosessfullmektigene skulle utarbeide omforent tidsplan for 

hovedforhandlingen og inngi den sammen med sluttinnleggene 4. september 2014. I den 

grad det var behov for juridisk utdrag, skulle dette utarbeides av saksøkte i form av et 

felles juridisk utdrag som skulle inngis 8. september 2014.  
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(15) I saksøkers prosesskriv 19. august 2014 ble det anført at saken stod i samme stilling som 

før, bortsett fra at Arbeidsretten hadde avvist påstandens punkt 1. Om behovet for befaring, 

uttales det:  

«Saksøker er usikker på behovet for en slik befaring. I utgangspunktet har saksøker vanskelig 

for å se hvordan en slik synliggjøring av de praktiske operasjonene kan bidra til å avklare 

grensen mellom det arbeid som faller inn under rammeavtalen og det som faller inn under 

unntaket i § 2 nr. 1 annet punktum. Dersom en slik befaring skulle være nyttig, måtte en 

befaring legges opp slik at man fikk konkretisert skillet mellom bedrifter som omfattes av 

overenskomsten og bedrifter som faller inn under unntaket.  

For øvrig bemerkes at de to bedriftene det avviste punktet i påstanden omhandler, vil være et 

godt grunnlag for å vurdere det generelle tolkningsspørsmålet i påstandens pkt. 2.» 

 

(16) Påstanden i stevningen, punkt 2 og 3, ble opprettholdt, men som henholdsvis punkt 1 og 2. 

I et avsnitt om partsrepresentant og vitne ble det oppgitt at 1. nestleder i NTF, Lars 

M. Johnsen, stilte som partsrepresentant og at tidligere leder i NTF, Per Østvold, stilte som 

vitne. I saksøkers sluttinnlegg 4. september 2014 var oversikten over parts- og 

vitneforklaringer den samme som i prosesskrivet 19. august 2014.  

(17) NHO frafalt kravet om befaring i prosesskriv 5. september 2014. En tilsvarende avklaring 

fra saksøkers side ble gitt i saksforberedende møte før hovedforhandlingen 17. september 

2014. 

(18) I skjermbrev fra advokat Hansteen sendt 16. september 2014 kl 1519 til forberedende 

dommer og saksøktes prosessfullmektiger, ble det oversendt kopi av prosesskriv med 

varsling av vitneforklaringer fra Terje Samuelsen og Stig Skaug. Det ble fremlagt et nytt 

dokumentbevis samt tre bilag fra stevningen som ikke var inntatt i det faktiske utdraget. 

Påstandens punkt 2 ble frafalt med følgende merknad:  

«På bakgrunn av de prosessuelle innvendingene som er kommet, både med hensyn til 

forhandlingskravet i arbeidstvistloven § 45 og til kravet om aktuell interesse i tvisteloven § 1-3, 

finner LO grunn til å trekke påstandens pkt. 2. I den forbindelse vises det også til 

forhandlingsprotokollen (utdraget side 232), der det fremgår at NHO avviser at det er 

grunnlag for forhandlingsmøte mellom LO og NHO knyttet til den problemstilling som er reist 

ved påstandens pkt. 2. Det at LO ikke finner grunn til å opprettholde påstandens pkt. 2, kan 

ikke forstås slik at LO/NTF har gått tilbake på den oppfatning som gjenspeiles ved 

påstandenes pkt. 2.» 

 

(19) Det ble deretter nedlagt slik påstand:  

«1. Rammeavtalen § 2 nr. 1, annet punktum, er slik å forstå at unntaksbestemmelsen er 

begrenset til tilfeller der en industri- eller produksjonsbedrift, fra egne anlegg anvender 

bedriftens egne folk til lossing og/eller lasting som har tilknytning til egen produksjon eller 

egen industrivirksomhet.  

2. Rammeavtalen § 2 nr. 1, annet punktum, kommer ikke til anvendelse i tilfeller der en 

bedrift driver med alminnelig godshåndtering.» 
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(20) Etter et saksforberedende møte i Arbeidsretten 17. september 2014 presiserte saksøker ved 

innledningen av hovedforhandlingen at det nye dokumentbeviset ikke ville bli påberopt og 

at det bare ville bli ført et nytt vitne.  

(21) Hovedforhandling ble gjennomført 17.–18. september 2014. To partsrepresentanter og tre 

vitner avga forklaring. Både saksøker og saksøkte har under hovedforhandlingen frafalt 

vitner som var varslet i sluttinnlegget og har under hovedforhandlingen fremlagt ytterligere 

dokumenter. Saksøker har også fremlagt juridisk tilleggsutdrag.  

(22) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 

(23) Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Transportarbeiderforbund, har i korte trekk 

anført: 

(24) Rammeavtalen § 2 nr. 1 andre setning må tolkes slik at den bare gjelder dersom en 

industri- eller produksjonsbedrift fra egne anlegg benytter egne folk til lossing og lasting 

som har tilknytning til egen produksjon eller egen industrivirksomhet. Bestemmelsen er 

gammel, og det må derfor vises varsomhet med en ren ordlydsfortolkning.  

(25) De enkelte ord og uttrykk i bestemmelsen må leses i sammenheng og tolkes på bakgrunn 

av historikk og praksis mellom partene. Da bestemmelsen i 1936 kom inn i tariffavtalen for 

havnearbeidere i Halden, var den ment som et unntak for produksjonsbedrifter hvor 

bedriftens egne folk stod for lossing og lasting som hadde tilknytning til egen produksjon. 

Unntaksregelen har i praksis bare vært anvendt for industri- og produksjonsbedrifter. Den 

gjelder ikke for bedrifter som driver alminnelig godsbefordring. NHOs tolkning 

harmonerer ikke med at bestemmelsen er gjort gjeldende for containerterminaler. LOs 

tolkning er lagt til grunn i rettspraksis, jf. ARD 1956 side 97, Rt. 1997 side 334 og 

Sunnmøre herredsretts dom 9. oktober 2000. Historikken taler mot at avtalen kun tok sikte 

på bedrifter som bare sporadisk hadde behov for å få utført losse- og lastearbeid. 

(26) Det er en nær sammenheng mellom Rammeavtalen og havneloven. På samme måte som 

havneloven § 39 skiller mellom havner med og uten mottaksplikt, skiller Rammeavtalen 

mellom alminnelig godsbefordring og private havner/industrihavner. Det er bare 

industrihavner som omfattes av § 2 nr. 1 andre setning. Det er ikke grunnlag for et skille 

basert på om allmennheten har adgang til havneområdet. Rammeavtalens vilkår om «egne 

anlegg» er ikke oppfylt når OCT og SCT leier områder fra Oslo havn. 

(27) Fortrinnsretten til losse- og lastearbeid har bakgrunn i ILO-konvensjon nr. 137 om 

havnearbeid. Konvensjonen taler for at unntaksregelen må tolkes snevert. Rammeavtalen 
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er av norske myndigheter ansett som en oppfyllelse av konvensjonsforpliktelsene, og 

tariffpartene har sluttet seg til dette. Moderniseringen av havnearbeidet var kjent da 

konvensjonen ble opprettet, og det er i ekspertkomiteens rapport fra 2002 uttalt at 

konvensjonen fortsatt er relevant. Endringer i utførelsen av havnearbeidet og økningen i 

containertransport kan ikke begrunne en innskrenkende tolkning av Rammeavtalen. 

Dersom Rammeavtalen ikke er hensiktsmessig, er det partene som må bli enige om å endre 

den. En part kan ikke ensidig endre innholdet i tariffavtalen ved å hevde en ny tolkning av 

unntaksregelen. NHOs tolkning vil få alvorlige konsekvenser for tariffsystemet ved at 

unntaksregelen blir en hovedregel, og avtalen vil ikke lenger ha faktisk virkning. 

(28) Det er nedlagt slik endret påstand:  

«1. Rammeavtalen § 2 nr. 1, annet punktum, er slik å forstå at unntaksbestemmelsen er 

begrenset til tilfeller der en industri- eller produksjonsbedrift fra egne anlegg anvender 

bedriftens egne folk til lossing og/eller lasting som har tilknytning til egen produksjon eller 

egen industrivirksomhet.  

 

2. Rammeavtalen § 2 nr. 1, annet punktum, kommer ikke til anvendelse i tilfeller der en 

bedrift driver med alminnelig godsbefordring.» 

 

(29) Næringslivets Hovedorganisasjon har i korte trekk anført: 

(30) Rammeavtalen er utformet med sikte på åpent tilgjengelige havneområder uten fast 

bemanning. Avtalens § 2 nr. 1 andre setning gjør unntak for enhver bedrift som har 

eksklusiv rett over et havneområde for å drive kommersiell virksomhet. Eierforhold er ikke 

avgjørende. Det kan ikke innfortolkes krav om at det må være en produksjonsbedrift eller 

drives industrivirksomhet. Saksøkers påstand er upresis og reiser en rekke 

tolkningsspørsmål og innebærer i realiteten at Arbeidsretten må ta stilling til utformingen 

av tariffavtalen.  

(31) Tariffpraksis gir ikke støtte for saksøkers tolkning. Skal praksis være relevant som 

tolkningsfaktor, må den vise at de overordnede tariffpartene har hatt en annen oppfatning 

av bestemmelsen enn det ordlyden gir uttrykk for. Tariffpartene må ha ment å forplikte seg 

til en annen norm enn det som følger av tariffavtalens ordlyd. Praksis fra de alminnelige 

domstoler og fra tvistenemnda gir heller ikke grunnlag for å innskrenke unntaksregelen.  

(32) Formålsbetraktninger taler for at unntaksregelen er generell. NHOs tolkning vil bidra til 

flere faste ansettelser og sikre lønns- og arbeidsvilkår. Det må også legges vekt på at 

saksøkers tolkning bryter med tariffavtalesystemet i LO–NHO-området. 
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(33) ILO-konvensjonen om havnearbeid kan ikke tillegges vekt ved tolkningen. Konvensjonen 

forplikter staten Norge i spørsmål om sysselsettingspolitikk og er ikke direkte anvendelig i 

norsk rett. Konvensjonen er under enhver omstendighet ikke til hinder for at 

havnearbeidere får fast ansettelse i en terminalbedrift. 

(34) Det er nedlagt slik endret påstand:  

«Næringslivets Hovedorganisasjon frifinnes.» 

(35) Arbeidsrettens merknader 

(36) Innledende merknader 

(37) Rammeavtalen § 2 nr. 1 andre setning gjør unntak fra fortrinnsretten for losse- og 

lastearbeid «ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk» anvendes til arbeidet. 

Arbeidsretten skal ut fra den påstand som er nedlagt av saksøkerne, ta stilling til om 

unntaket bare gjelder når en industri- eller produksjonsbedrift fra egne anlegg anvender 

bedriftens egne folk til lossing og/eller lasting som har tilknytning bedriftens egen 

produksjon eller egen industrivirksomhet, jf. saksøkers påstand punkt 1. En annen måte å 

formulere tolkningsspørsmålet på er – slik det er gjort i saksøkers påstand punkt 2 – om 

bedrifter som driver med alminnelig godsbefordring faller utenfor unntaksbestemmelsen. 

Arbeidsretten bemerker at saksøkers to påstandspunkter gjelder det samme 

tolkningsspørsmålet, men det er forskjeller i de karakteristikker som brukes for å angi 

rekkevidden av bestemmelsen. Saksøker har i prosedyren bemerket at det prinsipalt ønskes 

dom i samsvar med påstandens punkt 1 og 2, subsidiært for påstandens punkt 1 eller 2. 

Påstanden må ses i sammenheng med at foranledningen til søksmålet er spørsmålet om 

valg av tariffavtale for containerterminalene  OCT og SCT. Uenigheten mellom partene 

går i korte trekk på om unntaksregelen gjelder terminal-/logistikkvirksomhet i 

havneområder som bedriften eller virksomheten har eksklusiv rådighet over eller om 

unntaksregelen gjelder havneområder knyttet til en bedrift eller virksomhet hvor det losses 

eller lastes råvarer eller produkter til denne virksomheten. 

(38) NHO har under hovedforhandlingen frafalt påstand om avvisning av saken. Arbeidsretten 

vil likevel knytte noen merknader til dette spørsmålet og til saksforberedelsen. Etter at 

stevningens påstand punkt 1 ble avvist ved Arbeidsrettens kjennelse 26. juni 2014, gjenstår 

bare det generelle tolkningsspørsmålet. Retten skal derfor ikke ta stilling til om lossing og 

lasting ved OCT og SCT ville kunne utføres av OCTs/SCTs  egne ansatte ved OCTs/SCTs 

anlegg, det vil si den konkrete anvendelsen av unntaksregelen.  
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(39) Det er utvilsomt adgang til å få dom for den generelle forståelsen av en tariffbestemmelse, 

uten at det samtidig kreves dom for et konkret tariffbrudd eller rettsvirkninger av et 

tariffbrudd, jf. henvisningene til praksis i kjennelsen av 26. juni 2014 avsnitt 42 flg. 

Adgangen til å få dom for den generelle tolkningen av tariffavtalen er likevel ikke 

ubegrenset. Hvorvidt saken ligger til rette for dom for den generelle forståelsen av en 

tariffavtale, vil bero på om påstanden og påstandsgrunnlaget kan gjøres tilstrekkelig presist 

eller konkret til at det kan avgjøres ved dom. Dersom påstanden og påstandsgrunnlaget er 

for generelt og upresist, og det ikke vil gi noen avklaring av forholdet mellom tariffpartene, 

må søksmålet normalt avvises. Slike begrensninger gjelder ikke for denne saken.  

(40) Arbeidsretten finner også grunn til å understreke betydningen av at de beslutninger retten 

treffer om saksforberedelsen blir fulgt opp slik at både motparten og retten kan forberede 

saken. Retten går ikke nærmere inn på konsekvensene av eventuelle forsømmelser. 

(41) Presentasjon av det spørsmål Arbeidsretten skal ta stilling til 

(42) Arbeidsretten bemerker at den skal avgjøre et rettslig spørsmål, det vil si om det i 

tariffavtalens ordlyd eller andre kilder knyttet til tariffavtalen, er grunnlag for å avsi dom i 

samsvar med påstanden. Partene har trukket frem OCT og SCT og de fremtidige 

operatørforholdene i Oslo havn som del av påstandsgrunnlaget, men etter kjennelsen av 

26. juni 2014 er ikke organiseringen av havnedriften ved OCT og SCT tema i saken. 

Arbeidsretten kan heller ikke se at dette er egnet til å kaste lys over den generelle 

forståelsen av tariffavtalen. I en sak om den generelle forståelsen av en tariffavtale er det 

den inngåtte tariffavtalen og bevis om opprettelsen og praktiseringen av denne som i første 

rekke kan kaste lys over tarifforståelsen. Når partene har trukket frem organiseringen av 

virksomheten ved OCT og SCT, er det for å anskueliggjøre utviklingen i havne- og 

logistikkvirksomheten. Arbeidsretten skal ikke ta stilling til om Rammeavtalens regulering 

er hensiktsmessig for havnearbeidet som utføres i dag og om arbeidsordningen i 

Rammeavtalen passer for virksomheten i containerterminaler. Dersom tiden har løpt fra en 

tariffavtale eller reguleringen har utilsiktede virkninger, er det tariffpartene som gjennom 

forhandlinger må finne frem til den riktige reguleringen.   

(43) Ordlyden i Rammeavtalen § 2 nr. 1 andre setning 

(44) Arbeidsretten vil som utgangspunkt for den videre drøftelse knytte noen merknader til hva 

som kan utledes av bestemmelsens ordlyd. På bakgrunn av saksøkers anførsler presiseres 

at det ikke er noe ved bestemmelsens utforming eller alder som tilsier at ordlyden i 

Rammeavtalen må tillegges mindre vekt enn det som er vanlig i tariffavtaletolkning. 
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Tariffavtalens ordlyd er også i denne saken utgangspunktet for rettens vurdering av hva 

tariffpartene har forpliktet seg til, men det som kan utledes av ordlyden må som ellers 

avveies mot det som kan utledes av tariffavtalens historikk, praktisering og andre kilder, jf. 

ARD 1938 side 8, ARD 2000 side 39 og ARD 2013 side 1. 

(45) Etter Rammeavtalen § 2 nr. 1 andre setning gjelder fortrinnsretten til losse- og lastearbeid 

ikke når arbeidet skjer «ved bedriftens egne anlegg» hvor «bedriftens egne folk» anvendes 

til arbeidet. Arbeidsretten bemerker at ordet «bedrift» må forstås på samme måte som ordet 

virksomhet, og det kan ikke utledes noen særskilte krav til hva slags virksomhet som 

drives. Ut fra ordlyden oppstilles det et generelt unntak for bedrifter som har eget anlegg 

hvor det utføres losse- og lastearbeid, uten nærmere krav til hva slags bedrift eller 

virksomhet det er tale om. Unntaket gjelder etter sin ordlyd både bedrifter som disponerer 

havneområder hvor det losses og lastes produkter fra egen produksjon, og bedrifter som 

losser og laster som ledd i alminnelig godshåndtering i havn som bedriften har eksklusiv 

rådighet over. Ordlyden «egne anlegg» stiller ikke krav om at havneområdet må være en 

privat havn slik dette er definert i havneloven § 39 eller krav om eiendomsrett til 

havneområdet. 

(46) Begge parter har vist til rettspraksis, men denne gir ikke avgjørende bidrag til tolkningen. 

Avgjørelsene i ARD 1956–57 side 97 og Rt. 1997 side 334 tar ikke stilling til spørsmålet. 

Saksøker har også vist til merknader i en dom fra Sunnmøre herredsrett 9. oktober 2000, 

hvor retten uttaler at den «ut fra bevisførselen må ... konkludere med at ... unntaket skal 

begrenses til tilfeller der en bedrift losser eller laster råvarer i egen produksjon, eller som 

event. bearbeides av bedriften». En merknad om hva herredsretten har funnet bevist uten 

angivelse av hovedpunktene i bevisbedømmelsen, kan ikke tillegges vekt ved tolkningen. 

Saken gjaldt for øvrig en bedrift som ikke var tilsluttet NHO, og NHO var ikke part i 

saken.  

(47) Spørsmålet er etter dette om det i avtalens historikk og praktisering eller i tariffrettslige 

hensyn er holdepunkter for en slik avgrensning av bestemmelsen som det kreves dom for. 

Det må foretas en samlet vurdering på bakgrunn av bevisførselen.  

(48) Tariffhistorikken og tariffpartenes praksis 

(49) Rammeavtalen ble første gang opprettet i 1976. Det er ingen opplysninger om 

forhandlingene i 1976 eller senere revisjoner av Rammeavtalen som kaster lys over 

innholdet i bestemmelsen. Ordlyden er hentet fra Sør–Nord-avtalen, som igjen kan spores 

tilbake til overenskomster fra 1930-tallet. De første reguleringer av havnearbeid oppstod 
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tidlig på 1900-tallet. Formålet var å sikre ordnede lønns- og arbeidsvilkår for 

havnearbeidere, som den gang var løsarbeidere. For å begrense omfanget av løsarbeid ble 

tariffpartene enige om en ordning med registrering av havnearbeidere og en fortrinnsrett 

for disse til å utføre losse- og lastearbeid. Dette ga større trygghet for lønn og arbeid. Frem 

til 1940 var bestemmelser om arbeidsordningene i havnene inntatt i særavtaler som gjaldt 

for den enkelte havn. Det er under hovedforhandlingen vist til tilsvarende bestemmelser i 

overenskomstene for Sarpsborg fra 1936 og for Halden fra 1938–39. I Halden-avtalen 

hadde bestemmelsen slik ordlyd: 

«Undtatt er all losning og lastning ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk 

anvendes til losning eller lastning.» 

(50) I 1940 ble bestemmelsen inntatt i en felles regulering for losse- og lastearbeidere på 

strekningen Halden–Rørvik. Det er ingen dokumentasjon om forhandlingsforløp eller 

arbeidet med utformingen av bestemmelsen som kan kaste lys over hvilke forestillinger 

partene den gang hadde om unntaksregelen.  

(51) LO/NTF har anført at bestemmelsen i praksis fra 1936 bare er anvendt for industri og 

produksjonsbedrifter. Tidligere leder i NTF, Per Østvold, har forklart at unntaket for egne 

anlegg i avtalen av 1936 ble praktisert for Borregaard, og at bedriftens egne folk stod for 

lossing og lasting av bedriftens produkter. Etter Arbeidsrettens vurdering kan det fra dette 

bare utledes at unntaksbestemmelsen da hadde betydning for havner hvor lasting og lossing 

ble gjennomført i tilknytning til industrivirksomhet. Dagens havnedrift var utenfor det 

tariffpartene tok stilling til. Arbeidsretten kan heller ikke bygge på hypoteser om hva 

tariffpartene kan ha ment eller diskutert da unntaksregelen ble tatt inn i tariffavtalen. Uten 

andre opplysninger knyttet til opprettelsen av tariffavtalen, kan havneforholdene i 1936 i 

seg selv ikke begrunne at bestemmelsen bare skulle gjelde havneanlegg for 

produksjonsbedrifter mv.  

(52) Spørsmålet er om det er holdepunkter i senere praksis mellom tariffpartene for den 

tolkning LO gjør gjeldende. Østvold har i sin forklaring vist til at Rammeavtalen er gjort 

gjeldende ved containerterminaler, det vil si at den anvendes for bedrifter som driver 

alminnelig godsbefordring, uten at unntaksregelen har vært påberopt fra NHOs side. 

Forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård, har forklart at Rammeavtalen gjelder for 

offentlig tilgjengelige havner, men ikke i havneområder som speditøren har eksklusiv 

rådighet over. Assisterende direktør og advokat i NHO Logistikk og Transport, 

Thor Chr. Hansteen, har forklart at Rammeavtalen kan anvendes ved containerterminaler 

dersom disse drives fra kai som er tilgjengelig for allmennheten. Når det ikke er fremlagt 
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ytterligere dokumentasjon for gjennomføringen av Rammeavtalen i disse havnene, er det 

på grunnlag av parts- og vitneforklaringer ikke sannsynliggjort at praksis bygger på en 

felles forståelse om at containerterminaler faller utenfor unntaksregelen.  

(53) Den faste tvistenemndas praksis viser at spørsmålet om Rammeavtalen gir en 

hensiktsmessig regulering for havnearbeid har kommet på spissen i de senere år som følge 

av utviklingen i organiseringen av havnene. Arbeidsretten bemerker at det i tvistenemndas 

praksis ligger en klar oppfordring til tariffpartene om å vurdere tilpasninger i avtaleverket, 

jf. også rettens avsluttende merknader.  Nemndas avgjørelser er det ikke nødvendig å gå 

inn på i denne saken, med unntak av at nemndas gjengivelse av partenes anførsler og 

standpunkter ikke gir et entydig inntrykk av hvordan partene har forstått unntaksregelen. I 

protokoll 13. oktober 2011 fra tvistenemndas behandling av valg av tariffavtale for 

Tromsøterminalen AS, gjengis et prosesskriv fra NHO med henvisning til en protokoll fra 

forhandlingsmøte mellom LO og NHO. Forhandlingene gjaldt krav om Rammeavtale for 

bedriften Cargotec Norways virksomhet ved Andøya Industripark i Kristiansand. I 

protokollen uttales det:  

«Arbeidsgiversiden viste til at bedriften – som er innmeldt i NHO/Norsk Industri 10.03.2011 – 

har eksklusiv råderett over eget område og benytter egne ansatte til arbeidet med lasting og 

lossing.  

På denne bakgrunn er partene enige om at virksomheten faller inn under 

unntaksbestemmelsen i rammeavtalen, slik at det ikke er tariffmessig grunnlag for å kreve 

rammeavtalen gjennomført. Arbeidstakersiden trekker derfor kravet om gjennomføring av 

rammeavtalen.» 

(54) Isolert sett taler dette for at LO slutter seg til de kriterier NHO har lagt til grunn. Da det 

ikke er fremlagt annen dokumentasjon om de konkrete forholdene ved Cargotec, kan 

Arbeidsretten ikke legge til grunn at de overordnede tariffpartene her ble enige om at 

unntaksregelen gjaldt alminnelige godsbefordring. Denne slutningen støttes av  

arbeidsgiversidens anførsler i forhandlingene om valg av tariffavtale for Norsk Metallretur 

Skien AS. Da NTF fremmet krav om at Rammeavtalen skulle gjøres gjeldende der, svarte 

Norsk Industri i brev 26. august 2008 at bedriften drev virksomhet «innenfor et privat 

inngjerdet og kontrollert område, og således ikke betjener skipene fra en offentlig kai». 

Dette samsvarer med NHOs syn i forhandlingene om Cargotec. NTF fastholdt kravet om 

Rammeavtalen og anførte at unntaksregelen bare gjaldt bedrifter som losset eller lastet 

råvarer i tilknytning til egen produksjon. Til dette svarte Norsk Industri i brev 

26. september 2008: 

«Norsk Industri er kjent med den rettspraksis som er påberopt fra forbundets side, men kan 

ikke se at denne tilsier at kravet om tariffavtale i dette tilfellet skulle vært imøtekommet.  
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Det mest vesentlige i denne sammenheng, er vel som det også gis uttrykk for i forbundets 

ovennevnte brev – hvordan unntaksbestemmelsen i Rammeavtalen § 2 nr. 1 skal forstås, og 

hvilken praksis som har utviklet seg i lys av dette.  

Norsk Metallretur AS anlegg i Skien er etter vår oppfatning et rent industrianlegg som losser 

råvarer, bearbeider disse og laster det bearbeidede produkt for skipning til kunder. Bedriften 

har på forespørsel fra Norsk Industri bekreftet at man ved siden av dette ikke laster og/eller 

losser for andre enn seg selv og sin egen produksjon.» 

(55) Uttalelsene fra Norsk Industri kan tolkes slik at foreningen mener det avgjørende er at 

losse- og lastearbeidet skjer i tilknytning til egen produksjon. Selv om NHO som 

overordnet tariffpart ikke handlet i saken på dette tidspunktet, viser korrespondansen at 

unntaksregelen kan tenkes avgrenset ut fra bedriftens art og at landsforeningen i noen 

sammenhenger kan ha lagt dette til grunn.  

(56) Dokumentasjonen viser at praksis ikke er entydig. Mens uttalelser i korrespondansen 

mellom NTF og Norsk Industri viser til den tolkning LO/NTF gjør gjeldende, er det også 

uttalelser fra de overordnede tariffparter som viser til den tolkningen NHO gjør gjeldende. 

Det er da ikke sannsynliggjort at praksis har bygget på den tolkning LO gjør gjeldende.  

(57) Saksøker har anført at ILO-konvensjon nr. 137 om havnearbeid taler for tolkningen. 

Arbeidsretten bemerker innledningsvis at Rammeavtalen ikke henviser til konvensjonen, 

og den er ikke gjort til tariffnorm. Arbeidsretten kan ikke se at konvensjonen taler for et 

bestemt tolkningsresultat. Da ratifikasjonsspørsmålet var til behandling, presiserte Norsk 

Arbeidsgiverforening i en høringsuttalelse at «de prinsipper som ligger til grunn for 

konvensjons- og rekommandasjonsteksten har partene i arbeidslivet allerede for flere år 

siden akseptert», jf. St.prp. nr. 97 (1973–74) side 5. Konvensjonen artikkel 2 nr. 1 

bestemmer at 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. Arbeidsretten legger til grunn at det er enighet mellom LO og NHO om behovet 

for ordnede lønns- og arbeidsvilkår for losse- og lastearbeidere, men partene er uenige om 

hvordan dette målet kan nås. NHO har anført at fast ansettelse hos en havneoperatør for å 

utføre losse- og lastearbeid kan være en måte å oppfylle forpliktelsen på. I en slik situasjon 

kan konvensjonen ikke begrunne den presiserende tolkningen saksøker gjør gjeldende.  

(58) Tariffrettslige hensyn 

(59) Spørsmålet er etter dette om det er hensyn som kan begrunne en innskrenkning av 

ordlyden. LO har anført at NHOs tolkning av unntaksregelen vil føre til en speilvending av 

Rammeavtalen hvor unntaket blir en hovedregel. Arbeidsretten er enig i at den tolkning 

NHO gjør gjeldende kan medføre en vesentlig begrensning av avtalen som tariffpartene 

ikke kan ha sett for seg i 1936, og det har formodningen mot seg at unntaket skal ha en slik 
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rekkevidde. Selv om hensynet til tarifforpliktelsene kan tale for at det ligger en 

begrensning i ordlyden, kan likevel ikke Arbeidsretten på generelt grunnlag oppstille slike 

vilkår når det ikke er holdepunkter i historikk eller praksis for dette.  

(60) Arbeidsretten bemerker også at reelle hensyn ikke er en entydig størrelse i denne 

sammenhengen. Den historiske bakgrunnen for tariffreguleringen er å ivareta 

grunnleggende sosiale hensyn for havnearbeidere ved å sikre tilgang på arbeidsoppgaver 

og gi trygghet for lønn og arbeid. Bakgrunnen for reguleringen var at fast ansettelse for 

havnearbeidere ikke var et praktisk alternativ den gangen. Dagens organisering av losse- 

og lastearbeid er ikke sammenlignbar med forholdene da Rammeavtalen ble opprettet. 

Reelle hensyn kan da ikke alene begrunne en innskrenkning av ordlyden. En nærmere 

avgrensning kan likevel tenkes ut fra forholdene i den havn eller den bedrift hvor 

Rammeavtalen kreves gjort gjeldende, men Arbeidsretten kan ikke foreta denne 

avgrensningen i en sak om den generelle tolkningen.  

(61) Oppsummerende merknader 

(62) Arbeidsretten må på grunnlag av ordlyd, tariffpraksis og reelle hensyn konkludere med at 

det ikke kan avsies dom i samsvar med påstanden. Dette gjelder særlig når partene har lagt 

opp saken slik at redegjørelsen for praksis har vært generell og i liten grad dokumentert. 

Mens unntaksregelen på den ene siden klart omfatter bedrifter og virksomheter som er 

angitt i saksøkers påstand punkt 1, er det på den annen side ikke holdepunkter for den 

absolutte avgrensningen i påstandens punkt 2. Kriteriene som oppstilles i påstandens punkt 

2 er dessuten uklare. Det er tariffpartene, og ikke Arbeidsretten, som må trekke den 

nærmere grensen for unntaksregelen.    

(63) Dommen er enstemmig. 
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SLUTNING 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon frifinnes. 

 

 

 

 

 

 

 Jakob Wahl (s.)  

   

Tron Løkken Sundet (s.) Karin M. Bruzelius (s.) Tove Stangnes (s.) 

   

Terje Solberg (s.) Kjell Bjørndalen (s.) Lill Bråten (s.) 

 

 

 

 

 

 

Rett utskrift bekreftes:  

 

 

 

 

 


