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Oppgave:  

  

1) Gjør rede for det du mener særpreger rettsanvendelsen som må skje for å utvikle 

rettslige beslutningssystemer. Forklaringen skal ta utgangspunkt i følgende stikkord 

(men kan gjelde mer enn dette): 

i Naturlig/formelt språk  

ii Tidspunkt for avgjørelse av rettsspørsmål 

iii Saks-/systemorientering 

iv Beslutningsgrunnlag/data 

Redegjørelsen skal i størst mulig grad skrives i sammenheng, slik at de ulike 

elementene gir uttrykk for en helhetlig forståelse. Besvarelsen skal inneholde 

eksempler (virkelige eller konstruerte). 

[Alle stikkord innebærer henvisning til sentrale deler av pensumboken Schartum, Jansen 

og Tranvik (2017)] 

 

I) For å besvare denne oppgaven på nivå B og A bør kandidaten ha med en relevant 

innledning der det blir forklart hva et rettslig beslutningssystem («BS») er. Svaret 

bør fortrinnsvis også eksplisitt eller implisitt få frem hva som ligger i begrepet 

rettsanvendelse – gjerne i motsetning til skjønnsutøvelse. Uansett bør 

innledningen vise at kandidater på dette nivået har oversikt over omkringliggende 

temaer og kan plassere spørsmålene i oppgaven i forhold til disse. Det bør også 

kunne gis B selv om slik innledning mangler, men da bør besvarelsen kompensere 

for mangelen ved å formidle noen av de samme innsiktene underveis i resten av 

besvarelsen. 

II) Besvarelser på B og A bør inneholde gode og fyllestgjørende redegjørelser for 

alle elementer (i – iv). En A bør kreve at alle elementer i forklaringene nedenfor 

er med, og at dette er gjort på en måte som viser full oversikt og utmerket 



forståelse. En B tåler noen mindre svakheter og mangler, men kandidaten må vise 

stor grad av oversikt og meget god forståelse. 

III) Både A og B krever klar og logisk struktur og godt og klart språk, men karakteren 

B tåler noen mindre strukturelle og språklige svakheter. Karakteren C bør vise 

gode kunnskaper om minst tre elementer i oppgaven, og bør ikke inneholde 

direkte feil. Strukturen bør vise god forståelse, og språket må være alminnelig 

godt. 

IV) De beste besvarelsene (B, A) bør inneholde redegjørelser som i stor grad 

innebærer en sammenhengende fremstilling, særlig av elementene i) – iii) i 

oppgaveteksten. 

V) Naturlig/formelt språk. I dette elementet er det vesentlig at kandidaten får frem at 

naturlig språk inneholder vage og skjønnsmessige begreper som kan 

fortolkes/forstås på ulik måte. Formelt språk (for eksempel programmeringsspråk) 

er derimot entydig. Når vi går fra naturlig til formelt språk som ledd i utvikling av 

BS, gjør vi fortolkningsvalg som får konsekvenser for innholdet av vedtakene fra 

systemet. Det er forventet at kandidatene omtaler denne prosessen som 

«transformering» (av rettskilder til programkode). 

VI) Tidspunkt for avgjørelse av rettsspørsmål. Hovedpoenget her er at 

fortolkningsvalgene (jf. V) skjer på forhånd, før enkeltsaker er behandlet. 

Transformeringen innebærer altså massiv forhåndsavgjørelse av rettsspørsmål. 

Dette elementet henger nøye sammen med neste: 

VII) Saks-/systemorientering. Hovedpoenget her er at transformeringen innebærer en 

systematisk kartlegging, fortolkning og løsning av rettsspørsmål, uten at en 

nødvendigvis har behandlet konkrete enkeltsaker. Vi må derfor finne frem til og 

løse alle rettsspørsmål som kan knyttes til de aktuelle rettskildene. Dette i 

motsetning til tradisjonell rettsanvendelse der vi normalt kun tar stilling til de 

rettsspørsmålene som hver sak aktualiserer.  

VIII) Beslutningsgrunnlag/data. Dette elementet er ikke like tett sammenvevet med de 

foregående elementene som de tre første. Opp til B-nivå bør det aksepteres som 

fullgodt svar selv om kandidaten ikke i særlig grad klarer å relatere det til 

foregående elementer. Hovedpoenget her er at beslutningsgrunnlaget/data (eller 

opplysninger) er det vi må vite som enkeltsakene for å avgjøre dem. 

Beslutningssystemet må derfor gi anledning til å innhente opplysningene og 

representere dem på en måte som setter maskinen i stand til å behandle dem, dvs. 

formalisere dem. Det er for øvrig særlig relevant å si noe om hvor slike 

opplysninger kan komme fra (taste inn, hente automatisk inn fra maskinlesbare 

kilder). Besvarelser som sier noe riktig om forholdet mellom data og de begreper 

som brukes for å betegne dem, og som fremhever at fortolkning av slike begreper 

er av stor betydning ved utvikling av BS (jf. transformerings-prosessen), kan lett 

antas å holde B- eller A-nivå for denne delen av svaret.   

IX) For å oppnå C, må besvarelsen inneholde minst ett virkelig eller konstruert 

eksempel som viser grei forståelse. En B bør ha med flere eksempler som viser 



god forståelse, og en A bør ha eksempler på de fleste vesentlige punkter som viser 

meget god forståelse. 

X) I tillegg til eksempler bør det gis uttelling for figurer som illustrerer 

grunnstrukturen eller hovedpoenger i oppgaven. For å gi full uttelling må figuren 

være forklart med adekvat tekst.  

 

 

2) Drøft de viktigste rettssikkerhetsutfordringene som du mener er knyttet til 

beskrivelsen i oppgave 1). 

XI) For denne delen er det vanskeligere å stille opp bestemte innholdsmessige krav. 

Det bør imidlertid være god sammenheng mellom del 1) og del 2) av 

oppgaven/besvarelsen, slik at rettssikkerhetsspørsmålene relateres til ett eller flere 

av elementene i del 1), punktene i) – iv). 

XII) De beste svarene (B, A) bør ha med noe i innledningen om rettssikkerhetsteori, 

men uten krav til å gå i detalj. Besvarelser som gjør aktiv bruk av 

rettssikkerhetsteori for å diskutere elementene i del 1), punktene i) – iv), vil lett 

være kandidat til B og A på del 2. 

XIII) Så lenge kandidaten viser god forståelse, bør det ikke trekkes for avvikende bruk 

av betegnelser på elementer i rettssikkerhetsteori e.l. 

XIV) Selv om det direkte bare er spurt om utfordringer, skal det også gis uttelling for 

positive effekter knyttet til rettsanvendelsen i samband med utvikling av rettslige 

beslutningssystemer. Fravær av positive effekter skal ikke trekke ned. Er positive 

effekter med, kan dette lett resultere i B eller bedre på denne delen.  

XV) For å oppnå C eller bedre bør drøftelsen være logisk konsistente og alminnelig 

fornuftige. Innenfor dette kravet skal selvstendighet gi uttelling. 

XVI) Selv om det ikke eksplisitt er spurt etter eksempler i del 2 av oppgaven, bør bruk 

av relevante eksempler gi uttelling, eventuelt også figurer. 

XVII) Godt språk skal også honoreres i denne delen av besvarelsen. 

 

XVIII) Hver del skal telle omtrent likt ved sensur, men dette er ikke matematikk! Det er 

en fordel om sensor gir karakterforslag for hver av de to hoveddelene, og bruker 

dette som grunnlag for diskusjonen på sensormøtet. 

XIX) Utøv konkret skjønn ved bruk denne sensorveiledningen. Svar kan inneholde 

vinklinger og elementer som ikke er omhandlet her, men som likevel får 

betydning for sensuren.   

 

 

 


