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Oppgave: 

1. Forklar og drøft begrepet «digital forvaltning». 

 Her forventes det at kandidatene drøfter hva slags anvendelse av teknologi som kan 

forsvare at en betegner forvaltningen for «digital». Det er ingen fasitsvar på spørsmålet, 

men det antas at mange vil fremholde at det primært er grunn til å bruke betegnelsen på 

forvaltning som bruker teknologi til å automatisere myndighetsutøvelse, og/eller at det 

utslagsgivende er hvor avansert teknologibruken er. Gode besvarelser (B, A), bør på 

denne delen få frem at spørsmålet avhenger av hva en kan mene er hensiktsmessig 

begrepsbruk, og at det ikke finnes fasitsvar. 

 For å oppnå beste karakter på denne delen, bør denne delen av oppgaver ha ett eller 

flere eksempler. 

2. Forklar hva det vil si å automatisere rettsanvendelse, for eksempel i tilknytning til 

enkeltvedtak. 

 Her spørres det direkte etter prosessen, men besvarelser som kun beskriver resultatet 

bør også kunne oppnå god karakter på denne delen (B). 

 Besvarelsene bør ha med seg at utgangspunktet er et rettskildemateriale, gjerne med lov 

som hovedkilde, og at dette er grunnlag for å utlede rettsregler. Rettsreglene 

transformeres deretter til programkode som kan kjøres automatisk i en datamaskin. 

 Gode besvarelser på denne delen (B, A) bør ha med poenget om at 

transformeringsprosessen innebærer overgang fra naturlig (flertydig) til formelt (entydig) 

språk. 

 Gode besvarelser på denne delen (B, A) bør ha med forskjellen på systemorientert og 

saksorientert fortolkning. 

3. Drøft i hvilken grad automatisering av rettsanvendelsen kan påvirke rettssikkerhetskravet om 

forutberegnelighet. 

 Det forventes at kandidatene har med noe om generell rettssikkerhetsteori, og plasserer 

forutberegnelighet sammen med andre rettssikkerhetskrav. Omfattende presentasjon av 

slik teori ut over det som gjelder forutberegnelighet, bør ikke gis særlig uttelling. 

 Utgangspunktet er at automatisering gir mulighet for god forutberegnelighet fordi 

automatisering betyr forhåndsavgjørelse. Det bør gi stort positivt utslag på karakteren 

for denne delen dersom kandidaten får frem at høy automatiseringsgrad tilsier høy grad 

av forutberegnelighet. 

 Gode besvarelser på denne delen (B, A) bør også ha med noe om forutsetninger for at 

automatisert rettsanvendelse faktisk gir god forutberegnelighet. Det er særlig aktuelt å 

trekke frem betydningen av dokumentasjon.  

 Det bør gis god uttelling for eventuelle diskusjoner som setter hensynet til 

rettsikkerhet/forutberegnelighet opp mot hensynet til rettferdighet, og det forhold at 

automatisering innebærer formalisering som gjør det vanskeligere å ta individuelle 

hensyn.  

Alle deler av oppgaven skal besvares. Hver del teller omtrent likt ved sensur. 

 



Gode råd: 

 Legg vekt på å systematisere stoffet så godt som mulig, ved at du først utarbeider disposisjon 

for besvarelsen. 

 Legg vekt på å skrive klart og enkelt språk. 

 Det bør stilles strengere krav til språk jo bedre karakter det er aktuelt å gi. Karakteren A 

vil alltid ha godt språk, og karakteren B bør ikke ha store språklige mangler. 

 Det er ofte en fordel å la figurer og eksempler inngå i besvarelsen. 

 Generelt bør eksempler honoreres så lenge de viser riktig forståelse. 

 For at figurer skal gi god uttelling, bør det være en rimelig samsvar mellom figur og 

tekst. 

 

Tillatt hjelpemiddel: 

Norsk ordbok 


