
JUROFF 1201 høsten 2006 

I 

Spørsmål 1: a) Hva er et prejudikat? Gi eksempler 

b)  Hvilke hensyn taler for og i mot å legge vekt på rettspraksis ved avgjørelsen av rettsspørsmål?  

c) Forklar hvordan domstolene kan sies å drive rettsskapende virksomhet. 

Spørsmål 2: Forklar begrepene relevans, slutning og vekt i rettskildelæren. Bruk eksempler. 

Spørsmål 3: Gi en oversikt over bestemmelsene vi har som skal sørge for at forvaltningen treffer 

uavhengige og upartiske avgjørelser. 

Spørsmål 4:  Gjør rede for begrepet «noens personlige forhold» i forvaltningsloven § 13.  

 

II 

Etter 10 års skolegang var Peder Ås skoletrøtt, og han bestemte seg for å ta et «friår» på en folkehøyskole. 

Han søkte og ble tatt opp på frifluftslinja ved Fjelltun folkehøyskole. Peder trivdes godt på skolen, og særlig 

fornøyd var han med det sosiale miljøet. 

Skolen hadde undervisning også på lørdager, og det var lagt opp til at elevene stort sett skulle være på 

skolen i helgene. En lørdagskveld hadde Peder besøk av tre kamerater på sitt rom, og de fordrev tiden med 

kortspill og internett. Den ene av kameratene, Hans Hansen, forsvant imidlertid etter en liten stund. Da 

Hans kom tilbake, hadde han med seg en halvflaske med whiskey på innerlomma. Hans spurte Peder om 

det var greit at han tok seg en dram, og spurte også om de andre ville ha drikke. Peder sa at det ikke gjorde 

noe for ham at de andre drakk på rommet hans. Selv skulle han ikke ha noe. 

Støynivået på Peders rom tiltok ut over kvelden, og en elev i et av naborommene tilkalte vakthavende lærer 

for å be kameratgjengen om å roe seg ned. Da læreren kom inn på rommet til Peder, slo alkoholdunsten 

mot henne, og hun så at det sto melkeglass med brun drikke på bordet. Hun ba guttene om å gå til hvert sitt 

rom, og varslet samtidig om at dette ville få konsekvenser for dem. 

Påfølgende mandag traff lærerrådet vedtak om å bortvise de fire guttene for én uke. Vedtaket var 

begrunnet med at de fire guttene hadde drukket alkohol på skolen, og det ble vist til skolens interne 

reglement, hvor det heter: «Bruk av alkohol på skolens område er strengt forbudt». 

Peder Ås påklaget vedtaket til skolestyret, som er øverste organ på skolen. Han viste til at han ikke hadde 

drukket noe som helst den aktuelle kvelden, og ikke kunne straffes for noe som andre hadde gjort. Han 

syntes dessuten det var rart at han ikke hadde fått anledning til å uttale seg i saken utover den korte 

samtalen de hadde hatt med vakthavende lærer, og fremholdt at læreren dessuten ikke hadde undersøkt 

saken skikkelig. Uansett kunne ikke skolen ha anledning til å bortvise elever på grunn av slike forseelser, 

mente Peder, da det ikke sto noe om bortvisning i skolens reglement og heller ikke var vist til noen 

lovbestemmelse. 

Skolestyret fikk klagen til behandling den påfølgende uken. Det ble da fra ett av medlemmene reist 

spørsmål ved om Peder har klagerett. Vedkommende pekte på at folkehøyskoler er et privat rettssubjekt 

som verken er del av den offentlige forvaltningen eller eid av det offentlige. Styrets leder mente imidlertid at 

Peder måtte kunne klage, siden skolen hovedsakelig er finansiert gjennom offentlige tilskudd. Flertallet i 

styret kom etter dette til at det tryggeste var å legge forvaltningsloven til grunn ved behandlingen av klagen. 



1 Gjelder forvaltningsloven for Fjelltun folkehøyskole? Har Peder i så fall adgang til å påklage vedtaket? 

(Forutsett i det følgende at Peder har klageadgang:) 

2 Skulle Peder vært forhåndsvarslet før vedtaket ble truffet? 

3 Hadde lærerrådet tilstrekkelig grunnlag for å treffe vedtak om bortvisning? 

4 Har Peder overtrådt skolens regel om bruk av alkohol? 

5 Hvilken betydning for vedtakets gyldighet får det at skolestyret feilaktig har lagt til grunn at Peder drakk 

alkohol? 

6 Forutsett at Peder har overtrådt skolens regel om bruk av alkohol: Hadde lærerrådet adgang til å bortvise 

Peder? 

Skolestyret behandlet klagen, og kom til at Peder hadde brutt skolens regel om bruk av alkohol. På 

bakgrunn av tidligere praksis i slike saker, ble det imidlertid besluttet å skjerpe reaksjonen, slik at Peder ble 

bortvist for to uker. 

7 Hadde skolestyret anledning til å forlenge perioden for bortvisning med én uke? (Legg til grunn at 

lærerrådets vedtak er gyldig). 

Alle spørsmål i del I og del II skal besvares. De to delene teller likt ved sensuren. Lykke til! 

 


