
Sensorveiledning JUS 2211 Høst 2019

Orientering om bruk av digitale hjelpemidler – Lovdata Pro – på eksamen 

Under eksamen har kandidatane tilgang til eksamensversjonen av Lovdata Pro. Oppsummert omfatter 

rettskildetilgangen lover, forskrifter og avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene, samt utvalgte 

internasjonale kilder. Kun eksamensgodkjente henvisningsmerknader vil være tilgjengelige i eksamensmodus og 

fritekstmerknader vises ikke.

Nærmere informasjon om Lovdata Pro i studier og eksamen finnes her: 

https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/

Sensorene forutsettes å gjøre seg godt kjent med regelverket for digitale hjelpemidler på eksamen. Bruken av 

digitale hjelpemidler kan påvirke kandidatenes rettskildebruk sammenholdt med tidligere eksamensordning. 

Tilgangen til digitale hjelpemidler forutsettes å ikke innvirke på karakterfordelingen.

Hendelse på eksamensdagen

På grunn av uheldige omstendigheter var ikke papirutgaven av eksamensoppgaven kommet frem til Silurveien 

ved eksamensstart kl 9. Den ble brakt opp med bud og var fremme rundt kl 10.15. Studentene hadde tilgang til 

oppgaven digitalt som de skulle fra eksamensstart. Det var ikke mulig å forlenge eksamen fordi det skulle være 

ny eksamen i lokalene senere på dagen. Ved sensuren bør det tas et visst hensyn til dette, og vi vil ta det opp på 

sensormøtet.

Del 1 – Praktikum (2 timer)

Pensum: Kjønstad, Syse og Kjelland 6. utg. (2017) s. 181-205



I den første delen skal kandidatene behandle de spørsmål oppgaven reiser, som 
saksbehandlere hos fylkesmannen som klageinstans for det kommunale vedtaket om bo- 
om omsorgstjenester i Hvitveisen bofellesskap. Reglene om klage står i pbrl. kapittel 7. De 
aktuelle reglene er § 7-2 første ledd om klage til fylkesmannen og § 7-7 som gir 
forvaltningslovens regler anvendelse så langt de passer. I § 7-7 står også regelen om at 
fylkesmannen ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester skal legge vekt på 
hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, sml. fvl. § 34 hvor det 
står at fylkesmannen skal legge stor vekt på hensynet til det frie skjønn. Få kandidater ser 
dette skillet, så det bør være et pluss til de som ser det.

Klagen gjelder valg av plassering og at Peder ikke fikk plassering på «The Edge».

Det første spørsmålet er om Peder har krav på plassering på «The Edge» etter regelen i 
pbrl. § 2-1a. Denne bestemmelsen viser til hol. § 4-1 om forsvarlighet. Om Peder har krav på 
plassering på «The Edge», er et rettsanvendelsesspørsmål som fylkesmannen prøver fullt 
ut.

Tildelingen av plass er en omsorgstjeneste etter loven som en bruker som oppfyller lovens 
krav har krav på. Vurderingstemaet etter loven er om kravet på et verdig tjenestetilbud 
innebærer at Peder må få plass på et hjem som kunne møte hans sterke frilufts- og 
ekstremsportinteresser. Kravet på et verdig tjenestetilbud er del av kravet på en forsvarlig 
tjeneste som kommunen «skal» tilby.

Vurderingstemaene «forsvarlig» og «verdig» er utpreget skjønnsmessige. Etter 
forarbeidene er det snakk om en rettslig standard som utløses av pasientens hjelpebehov. 
Kommunene skal organisere sine tjenester tilrettelagt for individuelle løsninger ut fra den 
enkeltes grunnleggende behov.

Det må være klart at Peder i sin situasjon har krav på hjelp til daglige stell og gjøremål, 
funksjonstrening og oppfølging av fritidsaktiviteter. Om kommunen har en plikt til å tilby 
tjenester ut over dette, er tvilsomt. Mange kandidater trekker her inn Fusadommen, Rt. 
1990 s. 874. Dette er bra, men de bør se at det man kan kreve etter loven går ut over de 
absolutte minstekravene som denne dommen trekker opp. I den sammenheng må det være 
av betydning at det loven gir krav på er å få dekket behovene for å mestre sykdommen og 
nedsatt funksjonsevne og å få en aktiv og meningsfylt tilværelse, jf hol. § 1-1.



Et spørsmål kandidatene kan ta opp er kravet i pbrl. § 3-1 om at brukeren har rett til å 
medvirke og at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient 
eller bruker. Oppgaven legger ikke direkte opp til å drøfte dette, men de som ser spørsmålet 
og får noe ut av det bør premieres. Loven sier at det skal legges stor vekt på hva pasienten 
eller brukeren mener.

Dette kan likevel ikke leses som noe krav om at kommunen og brukeren må komme til 
enighet, eller at kommunen ubetinget må rette seg etter brukerens ønsker. Dette følger 
allerede av ordlyden «så langt som mulig» og «legges stor vekt på». I forarbeidene står det 
dessuten at kommunen skal anstrenge seg, men at det er kommunen som i utgangspunktet 
utformer tjenestetilbudet og velger hjelpeform. Heller ikke kravet om medvirkning kan 
dermed gi Peder noe krav på plassering på «The Edge».

Konklusjonen må bli at Peder ikke har noe rettskrav på plassering på «The Edge».

Neste spørsmål blir dermed om fylkesmannen skal velge å fravike kommunens skjønn. 
Loven har regler om dette i § 7-7. Her må man først ta stilling til om det gjelder en 
helsetjeneste eller en omsorgstjeneste. For helsetjenester gjelder en lavere terskel for 
overprøving enn etter forvaltningsloven, jf formuleringen at fylkesmannen "skal legge vekt 
på" kommunens skjønn sammenholdt med fvl. § 34 "skal legge stor vekt på". Plass i bo- og 
omsorgsfellesskap må være å anse som en omsorgstjeneste, selv om det også omfatter 
funksjonstrening. Heldøgns omsorgstjenester var også det Peder søkte om. Det står i 
motsetning til sykehjemsplass, som i forarbeidene er omtalt som en helsetjeneste og hvor 
klageinstansen bare skal legge "vekt" på det kommunale selvstyret, se Prop.91 L (2010-
2011) punkt 34.7.9. Få av kandidatene har problematisert dette.

Spørsmålet oppgaven reiser har to sider. Det ene er hva slags tilbud kommunen skal ha til 
sine innbyggere og hvilke institusjoner de skal ha avtale med. Dette bør fylkesmannen være 
svært tilbakeholden med å overprøve. Det andre er vurderingene i den aktuelle saken. Her 
er det rom for noe friere vurderinger. 

Her bes kandidatene om å utøve et forvaltningsskjønn. Dette har de ikke store 
forutsetninger for å gjøre, og det kan derfor ikke gi særlig uttelling i karakteren den ene 
eller andre veien.  Har de med det som nevnes ovenfor om tilbudet og også ellers klarer å 
utøve et fornuftig skjønn, kan det telle positivt. Motsatt kan en svært dårlig skjønnsutøvelse 
trekke noe ned.



I den andre delen (oppgavens 1 b) skal kandidatene prøve fylkesmannens klagebehandling 
som ledd i den rettslige prøvingen av gyldigheten av fylkesmannens vedtak.

Spørsmålet om Peder har rettskrav på plassering på «The Edge» har kandidaten allerede 
drøftet, og dette spørsmålet skal ikke behandles på nytt. Det som skal behandles er om 
fylkesmannen har tolket sin kompetanse feil. Her er det to spørsmål: at fylkesmannen ikke 
har ansett seg berettiget til å prøve kommunens skjønn, og at han ikke har sett seg 
berettiget til å legge vekt på nye forhold som er fremkommet under klagebehandlingen. 
Enkelte kandidater behandler også det materielle spørsmålet, og da som et spørsmål om 
domstolen kan overprøve fylkesmannen skjønn. De som gjør dette på en forstandig måte 
bør få uttelling, men siden det ikke er anført noe om dette bør det ikke gi trekk ikke å ta opp 
dette spørsmålet.

Som nevnt over får fvl.s regler om klage anvendelse så langt de passer. Det fremgår av fvl. § 
34 annet ledd at fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, det vil si også kommunens 
skjønn. Han skal prøve de synspunkter klageren kommer med i klagen. Siden Peder har 
klaget over kommunens skjønn, skal fylkesmannen ta stilling til dette. Det er således en 
saksbehandlingsfeil når fylkesmannen har lagt til grunn at han ikke har kompetanse til å 
overprøve kommunens skjønn. Mange kandidater overser spørsmålet om det var en feil av 
fylkesmannen ikke å ta stilling til skjønnet, og blander regelen om at det skal legges vekt på 
kommunens skjønn med spørsmålet om domstolsprøving av forvaltningsskjønnet. Dette er 
en feil om et sentralt spørsmål i pensum som det må trekkes for.

Virkningen av feilen i fylkesmannens behandling må vurderes etter regelen i fvl. § 41. 
Kandidatene drilles i dette, og de som kommer til at det ikke foreligger en feil bør uansett 
drøfte dette subsidiært. Det er opplagt at man her ikke kan se bort fra at feilen kan ha virket 
inn på vedtakets innhold, da konsekvensen er at fylkesmannen ikke har foretatt noen 
vurdering. Selv om det skal legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyre, er det ikke 
opplagt at fylkesmannen ikke vil komme til en annen løsning enn kommunen. Det er her 
snakk om en ugyldighet til gunst for klageren, klageren kan ikke bebreides, og hensynet til 
rettssikkerhet tilsier ugyldighet når feilen innebærer at parten ikke har fått noen reell 
klagebehandling av kommunens skjønn.



Når det gjelder anførselen om at fylkesmannen ikke kunne legge vekt på at vennen var 
flyttet inn på «The Edge» etter at kommunen traff sitt vedtak, fremgår det av fvl. § 34 at 
klageinstansen kan ta hensyn til nye omstendigheter. Også her gjelder at siden dette er 
anført i klagen, må fylkesmannen ta stilling til det selv om loven sier "kan".

Læren om at forvaltningen skal kontrolleres ut fra faktum på vedtakstidspunktet gjelder 
domstolenes behandling, ikke klagebehandling i forvaltningen. Den feilen som hefter ved 
fylkesmannens vedtak, kan ses enten som en saksbehandlingsfeil eller som en feil i det 
faktiske grunnlaget for skjønnet. Det bør ikke spille noen rolle om kandidaten velger det ene 
eller den annet.

Virkningen av feilen må igjen drøftes med utgangspunkt i fvl. § 41, og drøftelsen blir langt 
på vei sammenfallende med den ovenfor. De kandidatene som ser feilen som en feil i det 
faktiske grunnlaget for skjønnet, bør få frem at § 41 anvendes analogisk, eventuelt at det er 
snakk om å anvende prinsippene bak § 41. Noen ser feil i faktum som en innholdsmangel 
som ubetinget fører til ugyldighet. I så fall må feilen ha hatt betydning for rettsanvendelsen, 
i dette tilfellet subsumsjonsskjønnet, forutsatt at det kan prøves fullt ut. Da dette er 
vanskelige spørsmål, bør man ikke være for streng mot kandidatene her. 

Del 2 – Praktikum (2 timer)

Pensum: Kjønstad, Syse og Kjelland 6 utg. s. 293-297

Spørsmålet i denne delen er om Lars har krav på yrkesskadetrygd på grunn av skadene han 
fikk som følge av overgrepet fra Marte Kirkerud. Reglene om yrkesskadeerstatning står i 
ftrl. kapittel 13. Etter ftrl. § 13-6 har arbeidstaker krav på yrkesskadedekning for 
yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. 
Både NAV og Trygderetten la til grunn at skaden i utgangspunktet var en yrkesskade. Dette 
bør derfor ikke drøftes.

Lars er klart «arbeidstaker» i lovens forstand. De spørsmål oppgaven særlig reiser, er om 
han var «i arbeid» på «arbeidsstedet i arbeidstiden». Disse vilkårene glir noe over i 
hverandre.



Overgrepet skjedde på kontoret og således på arbeidsstedet. Vanligvis vil ulykker som skjer 
der omfattes av yrkesskadedekningen, jf. Rt. 2014 s. 513 som er omtalt i pensum. Men når 
omstendighetene er så spesielle som her, og hvor det nærmest er tilfeldig at overgrepet 
skjedde på kontoret, må det være forsvarlig å drøfte kriteriet «i arbeid» til tross for 
uttalelsen i denne dommen.

Siden det skjedde fredag morgen klokken halv ni, var det teknisk sett også i «arbeidstiden». 
Hovedspørsmålet blir derfor om Lars var «i arbeid» da overgrepet skjedde.

Rent umiddelbart er det ikke naturlig å si at Lars og Marte var i arbeid når de satte seg 
sammen og oppsummerte kvelden. Både tidspunktet og omstendighetene tilsier dette. På 
den annen side tilsier praksis at dette begrepet skal oppfattes vidt.

Etter Rt. 2004 s. 487 er tilknytning og nærhet til det ordinære arbeid det viktigste 
kriterium. Dommen er omhandlet i pensum. I dommen legges det vekt på om aktiviteten 
hadde noe faglig innslag. I Rt. 2014 s. 513 er vurderingen om aktiviteten er et gjøremål som 
har nær tilknytning til arbeidet. I dommen var det snakk om kollektive sosiale aktiviteter på 
et seminar som arbeidsgiveren arrangerte, og som arbeidstakerne hadde sterk oppfordring 
til å delta i. Høyesterett understreket at også oppgaver som utføres fra tid til annen, for 
eksempel faglige seminarer dekkes. På den annen side dekkes ikke skader som inntreffer 
under rent sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter i regi av arbeidsgiveren. Det er også av 
betydning om aktiviteten er pålagt eller ikke, og om det dreier seg om aktiviteter som 
arbeidsgiveren forventer at arbeidstakeren skal delta i.

At Lars og Marte satte seg på kontoret for å drikke og prate, ligger nok utenfor det som ut 
fra dette kan sies å være i tilknytning til arbeidet. Lars var ferdig med oppdraget om å 
sjarmere Torsknes. Marte opptrådte ikke som arbeidsgiver og hadde ingen styringsrett 
overfor Lars da jobben var avsluttet. Selv om kommunen var klar over Martes atferd, kan 
det neppe sies at overgrepet var en særlig risiko som fulgte av arbeidet Lars utførte, jf Rt. 
2004 s. 487. På den annen side følte Lars en sterk forventning fra sin nærmeste sjef til å 
stille opp på den nattlige samtalen, og forventningen er noe av det som vektlegges i Rt. 2014 
s. 513. Kompensasjon for denne typen skader ligger likevel antakelig utenfor 
yrkesskadetrygdens formål.

Etter mitt syn må det være nokså klart at lovens vilkår ikke er oppfylt, og at Trygderettens 
vedtak ikke er ugyldig på dette grunnlag. Men konklusjonen her er ikke det vesentlige. Det 
vesentlige er om kandidaten har sett de relevante momentene og behandlet dem på en 
forsvarlig måte.



Lars anfører også grov urimelighet. Utgangspunktet er at læren om myndighetsmisbruk 
ikke kommer til anvendelse på rettsanvendelsesskjønn. Rettspraksis har riktignok åpnet for 
at man også  i slike tilfeller kan kjenne vedtak ugyldig ved usaklig forskjellsbehandling, se 
blant annet Travkuskdommen HR-2019-273-A. Men dette er ingen generell åpning for å 
anvende læren om myndighetsmisbruk her.

Det er angitt at kandidatene skal bruke to timer på hver av delene. Dette skulle tilsi at de to 
delene bør telle likt. Vanskelighetsgraden i del 1 er imidlertid en del høyere enn i del 2. De 
som gjør det godt i del 1 bør derfor få uttelling for det. Samtidig bør kandidater med en 
svakere del 1, men en sterkere del 2, kanskje få noe mindre uttelling enn en rent 
"matematisk" sammenlegning av del 1 og del 2 skulle tilsi.

11.11.2019

Hans Petter Graver

Oppdatert etter sensormøtet 17.12.2019. HPG


