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Ved vurderingen teller besvarelsen av oppgave 1 samlet sett 2/5. Besvarelsen av oppgave 2
teller samlet sett 3/5.

Oppgave 1
Gjør rede for ulike årsaker og kilder til tolkningsproblemer.

Oppgave 2
Gjør rede for ulike typer normer, illustrert ved
◾ rettskildelæren,
◾ Grunnloven §§ 85 og 115, og
◾ smittevernloven §§ 4-8 og 6-1.
Lovbestemmelsene er vedlagt under.
***

Vedlegg 1: utdrag fra Grunnloven
§ 85.
Den som adlyder en befaling hvis hensikt er å forstyrre Stortingets frihet og sikkerhet, gjør
seg derved skyldig i forræderi mot fedrelandet.
§ 115.
For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og
samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal
sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område
skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens
myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt
samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets
medlemmer være til stede.
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved deltagelse i en internasjonal
sammenslutning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge.

Vedlegg 2: utdrag fra smittevernloven
§ 4-8. Massemedier – informasjonsplikt
Ved et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet eller
Helsedirektoratet pålegge ethvert innenlandsk massemedium å ta inn meldinger til hele
befolkningen eller avgrensede grupper av den.
Den som har formidlet en melding etter bestemmelsen, har krav på vederlag.
En klage har ikke utsettende virkning for iverksetting av vedtaket.

§ 6-1. Rett til smittevernhjelp
Enhver har rett til nødvendig smittevernhjelp. Smittevernhjelp er å anse som en del av
retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1
a første og annet ledd og § 2-1 b første og annet ledd.
Den som etter en faglig vurdering anses å være i fare for å bli smittet med en allmennfarlig
smittsom sykdom, har rett til nødvendig smittevernhjelp i form av vaksinasjon, informasjon
og annen nødvendig forebyggende hjelp.
En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til nødvendig
smittevernhjelp, herunder medisinsk vurdering og utredning (diagnostikk), behandling og
pleie.
Den som søker smittevernhjelp eller dens pårørende som mener denne bestemmelsen er
brutt, kan klage til fylkesmannen i det fylket hvor vedkommende mener feil er begått.
Klagen sendes til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen.
Departementet kan gi forskrifter til utfylling av denne bestemmelsen.

