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Dekanvedtak - JF - 2019/18 - opphør av utgivelse av Norges Lover 
Det juridiske fakultet i Oslo har stått som utgiver av ettbindsutgaven av Norges Lover siden 1930. 
Det juridiske fakultet har organisert denne utgivelsen gjennom Lovsamlingsfondet og dets styre. 
Det vises her til vedtekter for Lovsamlingsfondet, først stadfestet av Sosialdepartementet 17. januar 
1936, senest godkjent av Det akademiske kollegium 17. november 1993 der det i § 1 står «Av de 
midler Det juridiske fakultet har ervervet ved salg av den samling av ”Norges lover” som det gir ut, 
går overskuddet inn i et fond, etterat det nødvendige anslagsvise beløp til en ny utgave er avsatt.». 
Likeledes følger det av vedtektenes § 3 at «Fondets midler forvaltes og disponeres av et styre på 3 
medlemmer valgt av og blant fakultetets juridiske professorer. Er styrets medlemmer ikke enige, 
kan mindretallet innanke et styrevedtak for fakultetet. Såfremt det kan bli spørsmål om å bruke 
noe av fondets kapital, må avgjørelsen alltid treffes av fakultetet.» 

I løpet av årene har Lovsamlingsfondets styre fått en relativ selvstendig stilling overfor fakultetet 
og har håndtert all drift av lovsamlingen. Det vises bl.a. til at Lovsamlingsfondet og 
Justisdepartementet i 1981 stiftet databasen Lovdata. Retningslinjer utarbeidet av 
Universitetsdirektøren ved UiO vedtatt 19/11 1996 fastslår at det er Det juridiske fakultet som er 
utgiver av Norges Lover, men at Lovsamlingsfondet på fullmakt skal ivareta fakultetets interesser i 
forbindelse med utgivelsen. I 1997 ble det slått fast at fondet var en selvstendig stiftelse og ikke en 
del av staten; Riksrevisjonen meddelte deretter at en ikke lenger vil kreve revisjonsansvaret for 
Lovsamlingsfondet.  I de siste 20 årene har Lovsamlingsfondet hatt stor autonomi innenfor 
rammen av vedtektene.  

Salget av den ordinære utgaven av Norges Lover har falt kraftig de senere årene. I 2017 vedtok Det 
juridiske fakultet i Oslo å gå over til digitale hjelpemidler ved eksamen og det er ventet at Bergen og 
Tromsø vil følge etter. Lovsamlingsfondet forventer ytterligere betydelig fall i salget av Norges 
Lover. 

Det ble avholdt møte mellom Det juridiske fakultet og Lovsamlingsfondet 4 mars 2019 om 
lovsamlingens fremtid. Det var enighet mellom Det juridiske fakultet og Lovsamlingsfondets styre 
at det er fakultetet som treffer endelig avgjørelse om opphør av utgivelsen. Fondet avgjør på sin 
side om det eventuelt vil subsidiere fremtidige utgivelser. Dette har styret sagt nei til.  

Det juridiske fakultet er kjent med at Stortingets presidentskap vil overta utgivelsen av Norges 
Lover og bære kostnadene for dette. Etter dette vil Det juridiske fakultet ikke stille seg i veien for at 
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Stortinget overtar utgivelsen av Norges Lover. Den siste utgivelsen av Norges Lover i regi av Det 
juridiske fakultet vil være 1687-2018.  

Lovsamlingsfondets styre vil fortsette å utføre sin vedtektsforankrede oppgave å fordele av fondets 
overskudd.  

Dekanvedtak 

Det juridiske fakultet i Oslo opphører å være utgiver av Norges Lover 
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