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Arbeidsrettsboka gir en samlet fremstilling av de sentrale reglene i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.
Boken er skrevet for det praktiske arbeidslivet og behandler ansettelse, vern mot diskriminering, krav til
arbeidsmiljøet, arbeidsgivers styringsrett, arbeidstakers ytringsfrihet, opphør av arbeidsforholdet på grunn
av eget forhold eller virksomhetens forhold, virksomhetsoverdragelse og kollektiv arbeidsrett.Både for
arbeidsgivere, arbeidstakere og statsansatte gir denne boken meget god kunnskap om arbeidsrett og de
spilleregler som gjelder i arbeidslivet. Boken er lettlest, og temaene behandles pedagogisk.
Arbeidsrettsboka er også egnet til bruk for advokater, jurister og studenter som vil skaffe seg kunnskap om
arbeidsrett.
Thomas Benson er advokat og partner i Angell Advokatfirma og universitetslektor ved Nord universitet.
Han har bistått arbeidsgivere og arbeidstakere i mange hundre tvister. Han har i 20 år forelest i arbeidsrett
ved Nord universitetet. Thomas Benson var medlem av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett fra
2013-2018.
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Diskrimineringsvern i arbeidslivet - En håndbok
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Diskrimineringsvern i arbeidslivet - en håndbok handler om likestillings- og diskrimineringslovens regler
som gjelder i arbeidslivet. Også arbeidsmiljølovens regler, kapittel 13, om diskrimineringsvern er omtalt i
håndboken. Det er også gitt en kort omtale av ny diskrimineringsombudslov.Likestillings- og
diskrimineringsloven samler fire tidligere diskrimineringslover i én lov. I boken omtales de enkelte grunnlag
som gis diskrimineringsvern, og forbudet mot trakassering og seksuell trakassering. Reglene om positiv
særbehandling og arbeidsgivers aktivitetsplikt for å hindre at det skjer diskriminering i virksomheten, og plikt
til å forebygge trakassering omtales også.
Boken er en praktisk oppslagsbok for arbeidsgivere, organisasjoner, fagforeninger og tillitsvalgte og andre
som søker informasjon om likestillings- og diskrimineringslovgivningen.
Brit Djupvik Semner er advokat. Hun er Master of Law in European Union Law (Employment) fra
University of Leicester.
Hun er medforfatter av Likestillings- og diskrimineringslovene med kommentarer, Fagbokforlaget 2008.
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Ferieloven (1988) består av en håndfull paragrafer som har vært praktisert i flere tiår. Man skulle derfor tro
at de fleste problemstillinger er løst. Det viser seg imidlertid at ferieloven fortsatt byr på mange og til dels
store utfordringer. Nye problemstillinger og endringer oppstår også som følge av våre EØS-forpliktelser.
Ferieloven kommenterer de enkelte bestemmelsene i loven, uten å ta utgangspunkt i enkeltord og
begreper. Boken er tiltenkt alle som har et ansvar for arbeidstakeres feriepenger og ferietid, og som i sitt
daglige arbeid trenger et pedagogisk og oversiktlig oppslagsverk.
Trond Stang er advokat og partner i Advokatfirmaet Schjødts arbeidslivsavdeling.
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Bruk av boikott som kampmiddel er undergitt særskilt regulering gjennom boikottloven av 1947. Boikott kan
benyttes som kampmiddel mellom forbrukere og bedrifter, næringsdrivende imellom, eller mellom
fagforeninger og arbeidsgivere som ledd i arbeidskampen. Denne boken diskuterer rettsspørsmål som
oppstår når boikott benyttes som virkemiddel i arbeidskampen, og er dermed et bidrag til disiplinen kollektiv
arbeidsrett.Boikottloven oppstiller en rekke skjønnsmessige kriterier som gjør en boikott «rettsstridig».
Boken foretar en systematisk analyse både av hvilke handlinger og unnlatelser som konstituerer en
«boikott» etter boikottloven, og av de mange rettsstridsvilkårene som oppstilles. Analysen favner over et
vidt spekter av fag, herunder erstatningsrett, strafferett, konstitusjonell rett, menneskerettigheter,
EU/EØS-rett og rettshistorie, i tillegg til den kollektive arbeidsretten. Formålet med fremstillingen er å
klargjøre grensen mellom den lovlige og den ulovlige boikott.
Boken er basert på Kurt Weltziens doktoravhandling ved UiO med samme navn.
Kurt Weltzien er advokat med møterett for Høyesterett. Han arbeider i Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO).
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Arbeidsmiljøloven med kommentarer ble anmeldt i Juristkontakt, 2 utg. ( ) én av de viktigste
kommentarutgavene til arbeidsmiljøloven i bokform.
Ole André Oftebro Advokat, partner i Advokatfirma Ræder DA
Arbeidsmiljøloven med kommentarer gir fyldige og detaljerte kommentarer til alle bestemmelsene i
arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer i lov- og forskriftsverket og rettspraksis.
Boken omtaler og gir referanser til rettsutviklingen internasjonalt innen EU/EØS-systemet, EMK mv. Boken
er oppdatert per august 2016.
Du finner utførlige kommentarer til de nye bestemmelsene om utvidet adgang til midlertidige ansettelse,
viktige endringer i lovens arbeidstidsregler, de nye regler om aldersgrenser, og bestemmelsene i nytt
kapittel 14 A om konkurranseklausler mv, som innebærer vesentlig endring av tidligere rettstilstand.
Tillitsvalgtbegrepet, og sentrale begreper som arbeidsgiver, arbeidstaker og virksomhet, herunder
konsernproblematikken, er gitt bred omtale.
Boken retter seg mot praktiserende advokater, dommere og jurister. Boken er aktuell for alle som står
overfor arbeidsrettslige spørsmål, så som tillitsvalgte, bedriftsledere, personalansvarlige og studenter. Det
er lagt vekt på at boken skal være grei å bruke i praksis, samtidig som den er utfyllende, balansert og
presis.
Boken er skrevet av over 35 advokater og andre praktiserende jurister.
Forfatterne er:
Aase C. Løne
Aili Kristin Stenseth
Alex Borch
Anita Hegg
Anne Amanda Norendal
Anniken Astrup
Cathrine Prahl Reusch
Claude A. Lenth
Elizabeth Ege
Else Leona McClimans

Gunn Kristin Olimstad
Harald Pedersen
Helga Aune
Henning Jakhelln
John Aage Hvardal
Kari Gimmingsrud
Katrine Rygh Monsen
Kristine Fremstad Moen
Lill Christin Egeland
Lise Johansen
Liv Torill Evenrud
Marita Lien
Marit B. Frogner
Monica Haugedal
Nina Kroken
Ole Kristen Øverberg
Per Benonisen
Preben H. Mo
Rannveig Arthur
Rune Bård Hansen
Stian Hasli-Hansen
Stig Åkenes Johnsen
Tina Storsletten Nordstrøm
Torbjørn Stokke
Tor Kielland
Trond Erik Kvalsnes
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Praktisk og enkelt om arbeidsrett handler om de juridiske sidene av det å være en arbeidsgiver sett fra en
leders ståsted fremfor det mer tradisjonelle juristperspektivet.Forfatterne har vært opptatt av
kommunikasjon og sunn fornuft, og ikke bare juridisk prinsipprytteri. I tillegg har de ryddet opp og forenklet
de juridiske finurlighetene man kanskje ofte møter ellers.
Boken dekker viktige temaer som ansettelsesprosessen, arbeidsavtaler, arbeidsreglement, helse, HMS,
arbeidstid, ferieavvikling og feriepenger, sykefravær, personvern, oppsigelser og virksomhetsoverdragelser.
Den inneholder i tillegg en praktisk gjennomgang av lovverket:
· Enkle begrepsforklaringer
· Gode hverdagsråd
· Relevante eksempler
· Nyttige huskelister
Praktisk og enkelt om arbeidsrett gir ledere mulighet til enkelt å sette seg inn i de viktigste delene av
lovverket og ikke minst unngå å begå enkle feil som gjør at man havner i juridisk klammeri med sine egne
ansatte.
Gunn Kristin Olimstad jobber som arbeidsrettsadvokat og assosiert partner i DLA Piper. Hun har også
blant annet erfaring som advokat i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), og er en av
bidragsyterne til arbeidsrett.no.
Øystein Bonvik er kommunikasjonsrådgiver, forfatter og høyskoleforeleser. Han har skrevet en rekke
fagbøker om kommunikasjon, men er kanskje mest kjent for den alternative lederboken Frist meg ikke inn i
ledelse (2014).
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I denne boken behandles folketrygdlovens regler om ytelser under arbeidsavklaring med en rettslig
innfallsvinkel. Begrepet arbeidsavklaring ble innført i folketrygdloven i 2010, og stønadssystemet ble lagt en
del om. Ytelsene er aktuelle for den som på grunn av sykdom er arbeidsufør over en viss tid, og som har
behov for behandling, arbeidsrettet tiltak eller annen bistand fra NAV for å kunne gjenvinne arbeidsevnen.
Det redegjøres for utviklingen frem til de nye reglene, og det vises til en evalueringsprosess som pågår og
som kan resultere i flere endringer. Videre gis det en oversikt over annet regelverk som reglene om
arbeidsavklaring må ses i sammenheng med, dels innenfor folketrygdloven, dels innenfor
arbeidsmarkedslovgivningen, og ikke minst én sentral bestemmelse i NAV-loven. Noen sider ved reglene
om arbeidsavklaring blir nokså kortfattet behandlet, mens det foretas en mer omfattende gjennomgang og
drøftelse av alle de sentrale vilkårene, som sykdom, nedsatt arbeidsevne og årsakssammenheng, samt
krav knyttet til de konkrete tiltakene mv. som har til siktemål å bedre arbeidsevnen. Også en rekke
bestemmelser som har det til felles at de skal sikre en mest mulig rask og effektiv gjennomføring av
avklaringsprosessen, blir behandlet. Videre blir en del spørsmål om Trygderettens
overprøvingskompetanse på dette feltet tatt opp, og noen sider ved forholdet til uføretrygden.
Fremstillingen retter seg mot alle som beskjeftiger seg med trygderettslige spørsmål; ansatte i NAV og
forvaltningen ellers, Trygderetten, advokater og rettsvesen, studenter og akademikere.
Gudrun Holgersen (f. 1950) er fra 1991 professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i
Bergen. Forut for dette har hun hatt andre stillinger samme sted, og hun har vært advokatfullmektig og
dommerfullmektig. Hun har publisert en rekke artikler og bøker, hovedsakelig innen trygderett, barnerett og
likestillings- og diskrimineringsrett.
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Tariffavtalen har grunnleggende betydning for arbeidsrett og arbeidsliv, og den har flere materielle og
prosessuelle særtrekk som skiller den fra andre avtaler. Boken gir en oversikt over rettsreglene om
tariffavtalen med utgangspunkt i arbeidstvistloven og de normer som er utviklet i Arbeidsrettens praksis.
Fremstillingen har utførlige henvisninger til praksis og andre kilder. Av sentrale temaer i fremstillingen
nevnes: –Tariffavtalebegrepet–Tolkning av tariffavtaler–Tariffavtalens
rettsvirkninger–ArbeidstvistprosessenMålgruppen for boken er først og fremst jurister (juridiske studenter,
rådgivere, advokater og dommere), men også andre som får befatning med arbeidsrettslige spørsmål, kan
ha nytte av boken.Tron Løkken Sundet er nestleder i Arbeidsretten.
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