
 

Sensorveiledning eksamen 2014 – Juroff 
 

 

Denne veiledningen er skrevet for å gi sensorene en rask oversikt over hva som forventes å 

være med i en besvarelse. Ved sensureringen må det selvsagt tas hensyn til at dette er en 

eksamen for ikke-jurister, noe som vil prege både presisjonsnivå og dybde på besvarelsene. 

Veiledningen er skrevet før jeg har rukket å lese noen besvarelser.  

 

 

 

 

 

I  

 

Spørsmål 1: Forklar hva som menes med motstrid mellom rettsregler. Hvordan løser vi slik 

motstrid? (Harmonisering og avveining av rettskildefaktorer skal ikke 

behandles).  

 

Kandidaten bør først forklare hva motstrid mellom rettsregler er. Motstrid 

foreligger der hvor to (eller flere) rettsregler knytter forskjellige og uforenlige 

rettsfølger til samme faktum. Et eksempel kan være regler om taushetsplikt og 

opplysningsplikt for samme opplysninger. Det må gå frem av besvarelsen at 

slik motstrid ikke kan bli stående og at den må elimineres.  

 

Avgrensningen av oppgaven i parentesteksten inviterer til å si noe om 

forholdet mellom rettsregel og rettskildefaktor. Skjematisk er rettsregelen den 

norm man kommer til etter at rettskildefaktorene er anvendt og harmonisert. 

Det er når resultatet av denne prosessen munner ut i flere, uforenlige regler at 

motstrid oppstår. Den motstrid som man ofte finner mellom ulike 

rettskildefaktorer er således ikke tema for oppgaven, men her er det i praksis 

glidende overganger. Det kan ikke forventes at kandidatene går dypt inn i 

denne materien, som for øvrig er av ganske abstrakt karakter.  

 

Kandidaten bør deretter forklare hvordan motstrid løses. Her bør kandidaten 

nevne at den praktiske måten å eliminere motstrid på er ved innskrenkende 

tolkning av regler som utfyller hverandre i en helhet, eksempelvis der hvor det 

ett sted i en lov gjøres unntak fra hovedregelen et annet sted i loven. Dernest 

bør kandidaten nevne de tre, klassiske prioritetsprinsippene, lex spesialis, lex 

posterior og lex superior. Prinsippene er velkjente, og jeg går ikke nærmere inn 

på dem her.  

 

 

Spørsmål 2:  a) Hvilken betydning har lovforarbeider ved tolkning av lover?  

 

Kandidaten bør få frem at forarbeidene er en sentral rettskildefaktor ved 

tolkningen av en lovtekst. Betydningen ligger i flere plan. Dels ved at 

forarbeidene gjerne kan si noe mer utfyllende om hva som har vært formålet 

med loven, med den betydning dette har for forståelsen av lovteksten. Dels kan 



forarbeidene si noe mer direkte om hvordan den enkelte bestemmelse er å 

forstå.  

 

Vekten av forarbeidene vil naturligvis variere ut fra forskjellige slags forhold. 

Det har bl.a. betydning hvilket rettsområde man befinner seg på (på 

legalitetsprinsippets område er det mindre rom for å tolke utvidende), hvor klar 

og tydelig forarbeidene er, hvem uttalelsene skriver seg fra, hvor gammel 

loven er, det øvrige rettskildematerialet med mer. Dette forventes det ikke at 

kandidatene går grundig inn på.    

 

  b) Gi noen eksempler på dokumenter som regnes som lovforarbeider.   

  

Her bør kandidaten både nevne eksempler og forklare hva disse består i. 

NOUer og Stortingsproposisjoner er de praktisk viktigste, og bør være nevnt.  

 

 

II 

Praktisk del:  

 

1 Hvor skal Peder sende klagen? Hvem er klageinstans for vedtaket?  

 

Dette er rene kontrollspørsmål, som de fleste nok vil besvare greit. Klagen skal sendes 

til underinstansen, jf. forvaltningsloven § 32. Hvem som er klageinstans vil ofte følge 

av særlov, i dette tilfellet av forskriften § 2, som er vedlagt. I siste ledd fremgår det at 

det er kommunestyret som er klageinstans, med mindre det er opprettet en egen 

klagenemnd.  

 

2 Har Trafikkontoret begått saksbehandlingsfeil?  

 

Kandidaten bør her se at det er forvaltningsloven § 17 om utredningsplikt som skal 

drøftes. Bestemmelsen er nokså vidtrekkende etter sin ordlyd, men forstås i praksis 

som en skjønnsmessig standard. I utgangspunktet forventes det at den som søker om 

noe, selv gir forvaltningsorganet den informasjon som er nødvendig for å kunne 

behandle søknaden på en korrekt måte. Men bl.a. sett i sammenheng med 

forvaltningsorganets veiledningsplikt, vil forvaltningen i mange tilfeller være pliktig 

til å etterspørre informasjon. I dette tilfellet er det nokså klart etter min mening at 

kommunen burde bedt Peder om å fremskaffe utfyllende informasjon om hans 

forflytningshemming, da dette hadde avgjørende betydning for vurderingen av 

søknaden. Konklusjonen blir at det er begått saksbehandlingsfeil. Oppgaven spør ikke 

om virkningen av feilen, jf. forvaltningsloven § 41.  

 

 

 

 



3 Hadde klageinstansen anledning til å avgjøre saken på et annet grunnlag enn 

Trafikkontoret?  

 

Det følger av forvaltningsloven § 34 andre ledd at forvaltningsorganet kan prøve alle 

sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Det ligger i dette at saken 

kan avgjøres på et annet grunnlag enn for underinstansen.  

 

I tredje ledd er det en bestemmelse om at klagen ikke kan endres til skade for 

klageren, med mindre visse vilkår er oppfylt. Bestemmelsen gjelder resultatet, og 

kommer ikke til anvendelse der hvor begrunnelsen skifter.  

 

Det sentrale vil være om Peder har hatt anledning til å uttale seg om det grunnlaget 

som klageinstansen avgjør saken på, jf. forvaltningsloven §§ 17 og 33 femte ledd. Det 

har han for så vidt gjort, gjennom å peke på hvilke konkrete behov han har for 

parkeringstillatelse.  

 

4 Har Storvik tingrett adgang til å prøve om vilkåret "annen aktivitet" er oppfylt?  

 

Spørsmålet gjelder forvaltningens såkalt frie skjønn, nærmere bestemt domstolens 

adgang til å prøve vage og skjønnsmessige ord og uttrykk. Generelt gjelder at 

domstolen alltid kan prøve tolkningen av lov- eller forskriftsteksten, men av og til 

avstår fra subsumsjonen. I prinsippet kan derfor tingretten prøve om kommunen har 

tolket kriteriet for snevert. Det er imidlertid en glidende overgang mellom tolking og 

subsumsjon, og der hvor det foreligger såkalt fritt skjønn vil det alltid være spørsmål 

om hvor langt domstolen skal gå i finmaskede vurderinger. Det viktige her er at 

kandidaten klarer å identifisere problemstillingen og formulere noen utgangspunkter. 

Antakelig vil denne delen av oppgaven falle tungt for mange kandidater.  

 

5 Foreligger det myndighetsmisbruk i saken?  

 

Kandidaten bør her forklare at den myndighetsmisbruk det eventuelt er tale om, er 

usaklig eller urimelig forskjellsbehandling. I den forbindelse er det bra om kandidaten 

også kort nevner hva som er det rettslige grunnlaget for denne skranken for 

forvaltningens skjønnsutøvelse. I drøftelsen må det gå frem hva Peder mener 

forskjellsbehandlingen består i, nemlig at han forskjellsbehandles i forhold til de andre 

forflytningshemmede som ikke ordner seg med parkeringsplass hos arbeidsgiveren. 

Sagt annerledes: at han "straffes" for å betale for en egen parkeringsplass hos sin 

arbeidsgiver. Drøftelsen må knytte seg til om denne forskjellsbehandlingen er usaklig 

eller urimelig, noe den antakelig ikke er.  

 

 

***** 

Trondheim 26. november 2014.  

Bjørn O. Berg 


