
Fak.oppgave Metode  H 2016 
Del I 
1. Analyser og vurder Høyesteretts rettskildebruk i   dommen 
inntatt i Rt. 1992 s. 242. 
2. Vurder dommens vekt ("prejudikatverdien«) og hvilke(n) 
slutninger/slutning man kan trekke fra den 
 
Del II 

a) Analyser og vurder rettskildebruken vedrørende tolkningen av 
straffeprosessloven § 157 i Høyesteretts kjennelse i sak nr. 
2016/908, avsagt 30. august 2016. Du skal behandle både 

Høyesteretts og lagmannsrettens (så langt den er gjengitt i 
kjennelsen) rettskildebruk. Du skal ikke analysere og vurdere 
Høyesteretts anvendelse av EMK, bare legge til grunn den slutning 
Høyesterett trekker av EMK. 

b) Vurder kjennelsens vekt («prejudikatverdien») og hvilken/hvilke 
slutning/slutninger man kan trekke fra kjennelsen.                    
                                                             Publisert HR-2016-1833-A   



Oversikt gjennomgang oppgavene 

• Først Del II, så Del I 
 

• Metodespørsmål i Del II mer aktuelle 
 

• Dommene: det alminnelige legalitetsprinsippet - 
konstitusjonell sedvanerett 1992  
– i Grl. § 113 2014 
( Del II: ikke legalitetsprinsippet v tiltalebeslutning) 
 

• Avslutning: 
Råd skriving domsanalyseoppgaver 



HR-2016-1833-A   MOBILÅPNINGSKJENNELSEN 

• Disposisjon 

– Innledning – kort om juss og faktum; HRs kompetanse (9); 
avgrensing EMK-del >  (16) – (18)  

– Alt. 1:   

• analyse lagmannsretten, så analyse HRs rettskildebruk   

• vurdering: rettskildefaktor etter rettskildefaktor 

• vurdere vekt  og redegjøre for slutning/slutninger 

– Alt. 2: 

• analyse ut fra rettskildefaktorer, først LR så HR 

• vurdere vekt  og redegjøre for slutning/slutninger 
 

• NB: analyse/vurdering rettet mot slutninger og vekt, sjelden 
relevansspørsmål 

 



• Straffeprosess. Kroppslig undersøkelse. Åpning av 
mobiltelefon.  
Mobiltelefonen til en siktet hadde tastelås som kunne låses 
opp ved bruk av eierens fingeravtrykk. Påtalemyndigheten 
mente telefonen kunne ha vært brukt til å filme eller 
fotografere de voldshandlingene siktelsen gjaldt. Høyesterett, 
som behandlet saken i avdeling, kom til at strpl. § 157 ikke ga 
adgang til ved tvang å bruke siktedes finger til å låse opp 
telefonen. Det ble vist til at ordlyden pekte i retning av 
undersøkelser med siktemål å bruke kroppen eller det som 
måtte befinne seg i den som reelt bevismiddel, ikke å bruke 
siktedes finger for å få tilgang til bevismidler utenfor kroppen, 
noe som er noe annet enn en kroppslig undersøkelse. (Rt-
sammendrag) 

• Siktelse først strl. § 272 kroppskrenkelse, så strl. § 274 (1) 
grov kroppsskade 
 



Strprl. Tredje del. Bevis. 
Kap 12. Gransking. 

• § 157. Den som med skjellig grunn mistenkes for en 
handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, 
kan underkastes kroppslig undersøkelse når det 
antas å være av betydning for opplysningen av saken 
og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. 
Det kan tas blodprøve og foretas andre 
undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig 
smerte. 
…………… 



   Analyse lagmannsretten   (11), (12), (23)    [først] 

• Hva er «analyse»: beskrive med egne ord og påpeke viktige 
trekk i argumentasjonen         IKKE REFERAT (HELST) 

• (11) «Begrunnelsen består av et sitat fra Hålogaland 
lagmannsretts kjennelse i sak LH-2015-198908, som flertallet 
i vår sak slutter seg til.»  -   (12) også  -      Dissens 2-1 i LR 

• LR > ordlyden – slutter på flere måter: 

– I utg.pkt. undersøkelser av kropp, ikke undersøke andre 
objekter 

– demper ned ordgrense: ikke listet hvilke, avdekke bevis i 
hulrom 

– analogi: tvangsbruk finger likhetstrekk sikre § 157-
inngrep 

– mindre inngripende enn blodprøve og undersøke hulrom 
– «fra det mer til det mindre slutning» 

 

 



Analyse lagmannsretten avslutning 

• (23) støtte formålet i strprl. § 199a Ransaking 
datasystemer  

• Ikke sett på legalitetsprinsipp + forarbeider  
> ta i vurderingsdel 

• Harmonisering – vektspørsmål:  
kanskje innen del slutninger fra ordlyd 

 



Analyse HRs rettskildebruk   (14) – (23) 

• Legalitetsprinsipp  strprl.  ved tvang – hjemmel i lov – 
overordnet rettskildeprinsipp tolking regler tvangsinngrep 

• Grl. § 113 «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha 
grunnlag i lov.»  Ikke samme regel som i Grl. § 96 

• Rt. 2009.394 U «krav til klar lovhjemmel»  kommunikasjons-
kontroll       avgjørelse fra Ankeutvalget, nevne det 

• Rt. 2014.1105 ACTA (også kommunikasjonskontroll) (30) 
«For å gi en slik hjemmel som Grunnloven og menneskeretts-
konvensjonene krever, holder det ikke at loven er formelt sett 
i orden, og at den etter alminnelige tolkningsprinsipper gir 
grunnlag for lagringen. Det gjelder også kvalitative krav: Loven 
må være tilgjengelig og så presis som forholdene tillater.» 

• NB: Dissens 3-2 i ACTA 

• Sitat slutt (15) «den slutning Høyesterett trekker av EMK.» 

 



Analyse HRs rettskildebruk  forts 

• (19) Presisering HR før konkret tolking ut fra legalitetsprinsippet: 
«Jeg ser derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på kravets 
innhold ved det straffeprosessuelle tvangsmiddel som er tema i 
saken, men går over til å vurdere lagmannsrettens tolkning av 
straffeprosessloven § 157.» 

• Bakgrunn dette:  

– 1) konkret årsak: sak opplagt ikke behov utdype kriterier 
«tilgjengelig og så presis som forholdene tillater» 

– 2) mulig at dommer ikke enig i utsagn i ACTA, eller  
da behov avklare nærmere «område» utsagnet gjelder på 
NB: «Grunnloven og menneskerettskonvensjonene» 
 



Analyse HRs rettskildebruk  avslutning 

• Ordlyden direkte - to slutninger      (19) flg. 

– presiserer begrepet «kroppslig undersøkelse» – eg. nøytralt først 

– utleder ordgrense: siktemål bruke kropp/funn i  som teknisk(«reelt») 
bevismiddel, jf. kapitelplassering Gransking  - formål + kontekst/-
systembetraktning 

• Forarbeidene: legemsundersøkelse, legeme som bevismiddel 
kontrafaktisk spekulasjon: hva hvis forarbeidene støttet LR ? 

• Ordlyden analogisk:  likhetstrekk undersøkelser hjemlet, og langt 
mindre inngripende enn inngrep hulrom ? HR: annet siktemål           

• Formål annen best. - § 199 a  Ransaking av et datasystem 

– ordlyd som støtte:  ikke tvangshjemmel 

– formål – tilgang opplysninger for oppklaring greit, men: 
«Formålsbetraktninger kan imidlertid ikke i seg selv gi hjemmel for det 

tvangsmiddel som saken gjelder.»  

– Utsagn om vekt eller relevans ? 

 



Vurdering LRs og HRs rettskildebruk 

• LR kopierer annen LR - ok 

• LR vurderer ikke forholdet til legalitetsprinsippet 

• HR snau på forholdet/sammenhengen mellom Grl. § 113, 
Grl. § 102 og EMK art. 8 

• Nok en Grl.-bestemmelse tolket «i lys av konvensjoner Norge 
er bundet av» – Grl. 113 sammen § 102, i lys av EMK art. 8 – 
jf. Rt. 2015.93 Maria 

• Poeng utenlandsk juridisk teori om lagring av fingeravtrykk 
når «ikke grunn til å gå nærmere inn på kravets innhold ved 
det straffeprosessuelle tvangsmiddel som er tema i saken»  ? 



Kjennelsens vekt 

• Vekt ? (6) «Ved beslutning 23. mai 2016 har Høyesteretts ankeutvalg bestemt at 

ankesaken i sin helhet skal avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere, 

jf. domstolloven § 5 første ledd andre punktum.»   - sterkere prejudikat 

• Vekt «i seg selv» – prinsipielle trekk, grundig, enstemmig osv 

• Fulgt i HR-2016-2006-U – identisk sak avgjort 26.9 

• Vekt sett sammen Rt. 2009. 394 U og Rt.2014. 1105  ACTA ? 

– felles: gjelder legalitetsprinsippet i straffeprosessen 

– generell avklaring av innholdet i skjerping ? 

• «område» - spørsmålet (15) 

• (19) ikke grunn til å gå nærmere inn på kravets innhold ved 
det straffeprosessuelle tvangsmiddel som er tema i saken  -  
ville det blitt obiter dicta ? 

 
 

 



Slutning(er) fra den 

• Slutning(er) 
– trygt at som i (24) – ikke hjemmel tvangsbruk finger 

– mer generell slutning ut fra (20) – ikke hjemmel utover ordgrense 

– (13) også gjelde for tvang ved ansikts-, stemme-, og iris-gjenkjenning ? 

• Følg med i ankeutvalgsavgjørelser  !!! 

• Thomas Frøberg JV 2015 «Nyere praksis om det straffe-
rettsligs legalitetsprinsippet» s. 70: 
«Som nevnt i pkt. 1 må imidlertid den intensiverte hjemmels-
kontrollen på strafferettens område betraktes som et 
enkeltstående utslag av en generell skjerping av domstols-
kontrollen med individrettighetene, og det synes lite trolig at 
hjemmelskravet i straffeprosessen – slik det følger av Grl. § 
113 og EMK – vil bli stående uberørt av utviklingen.» 

 

 



«Feil» som bør unngås i denne oppgaven 

• Innhold: 

– «Naturlig å ta utgangspunkt i ordlyd som vanlig….» 

– mht. legalitetsprinsippet  blande Grl. § 96 og § 113 
Prejudikater Derivat I Rt. 2009.780 mv ikke relevant 

– Omtale kjennelsen som av avgjørelse fra Ankeutvalget  
(eller glemme U ved Rt. 2009.394) 

• Form/disposisjon:  

– analyse: stort sett kort referat av LRs og HRs premisser, tynt 
med egne ord-beskrivelse og kommentarer/vurderinger 

– vurderinger: «enig med HR»,  «LR svak rettskildebruk»  



Oversikt gjennomgang  Del I 

• Innhold domsanalyse-oppgave – avgrensing 
 

• Bakgrunnsinformasjon prosessuell og 
materiell rett – endringer siden 92/93 

– HRs rolle i barnevernssaker 1969-2000  

– ny bvl. 1992, ikraft 1.1.1933 
 

• Gjennomgang 



Innhold domsanalyse-oppgave – avgrensing 1 

• «Metodelæren er nøkkelen for å forstå juridisk 
tenkemåte. Studenten skal ha god forståelse av: 

– prinsippene om rettskildefaktorenes/argumentenes 
gyldighet («relevans»), 

– tolkningen/slutningen fra dem («slutningsprosessen) og 

– deres vekt («harmonisering»)» 

• Ikke del av metodelæren hvordan man skal klarlegge 
faktum – bevisvurdering 

• Ikke del av metodelære hvordan konkrete forhold skal 
hensyntas når avgjørelse tas ut fra en retningslinje 

 



Innhold domsanalyse-oppgave – avgrensing 2 

• Jf. Eckhoffs figur – skille  tolking av regel/subsumsjon  (s.31) 
 

• Rettskilde- 
                        >>     Rettsregel  >>| 
faktorer                                            |                      Standpunkt 
                                                           |>>>>>>>>    individuelt  
                                                           |                      rettsspørsmål 
                                  Fakta   >>>      |  
 
 

• Rettskildebruk > frem til rettsregel eller rettslig utgangspunkt 



Innhold domsanalyse-oppgave – avgrensing  3 

• Betydning generelt i domsanalyse: 

– Ikke gå inn på HRs drøfting av faktiske forhold 

– Ved rettsspørsmål der subsumsjonen gjelder å anvende 
en skjønnspreget retningslinje, et rettslig utgangspunkt 
– sondre mellom generelle reelle hensyn som går igjen 
i alle slike saker og de konkrete forholdene i saken 
 

• Rt. 1992.242: når HRs flertall og mindretall skal gi nærmere 
innhold til «retningslinjene» fra Rt. 1984.289, skille mellom 
generelle reelle hensyn og generell element i de 
sakkyndiges uttalelser        (jf. nærmere nedenfor) 

 



 Bakgrunnsinformasjon prosessuelle regler 
– HR’s rolle i barnevernssaker 1970-1993 – tvistemålsloven   1 

• 33. kapittel. Saker om overprøving av administrative vedtak 
om frihetstap og andre tvangsinngrep. Tilf. lov 19 juni 1969 
    

• HR denne perioden mange saker overprøving tvangsinngrep 
i barnevern – annen instans etter herreds/byrett 
 

• Etter 1.1.1993 – ikke slik 
fylkesnemndene  -  tingrett  -  lagmannsrett – siling HR 
 
 

 

 



Bakgrunnsinformasjon materiell rett  

• ramme overprøving  etter barnevernl. 1953 § 48 (2) 
«Barn som helse- og sosialstyret har satt bort står under 
omsorg av helse- og sosialstyret til det har fylt 21 år, med 
mindre annet følger av annet ledd. Omsorgen skal oppheves 
før barnet har fylt 21 år når det ikke lenger er tilstrekkelig 
grunn for åtgjerdene…» 

• Rt. 1984.289 – retningslinjen: «det avgjørende i slike tilfeller 
vil være om en tilbakeføring vil innebære en reell fare for at 
barnet utsettes for skadevirkninger av betydning på lengre 
sikt.»  

• Dom 28.2.1992   

• Lov om barneverntjenester vedtatt 15.5.92 



Bakgrunnsinformasjon materiell rett  

• bvl. 1992 § 4-21 Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse 
«Fylkesnemnda skal oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse 
når det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet 
forsvarlig omsorg. Avgjørelsen skal likevel ikke oppheves 
dersom barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø 
der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige 
problemer for barnet om det blir flyttet. Før et vedtak om 
omsorgsovertakelse oppheves, skal barnets fosterforeldre gis 
rett til å uttale seg.» 

• at ny «hjemmel» forberedes ikke nevnt i Rt. 1992.242  

• Ny bvl. § 4-21 i kraft 1.1.1993 



Gjennomgang fakultetsoppgaven 

• «Analyser og vurder Høyesteretts rettskildebruk i dommen 
inntatt i Rt. 1992 s. 242» 

• «rettskildebruk» er slutninger fra relevante rettskildefaktorer/ 
argumentbærere og avveining av motstridende rettskilder, for 
å tolke en rettsregel eller avklare et rettslig utgangspunkt  

• to rettsspørsmål i dommen: 

– tilbakeføring til biologisk mor fordi det opprinnelige 
omsorgsvedtaket 2.2.1989 er ugyldig    best å avgrense  

– «Saken gjelder overprøving .. av vedtak av fylkesmannen .. 
som      stadfestet .. barnevernsnemnds vedtak 1989 om å 
opprettholde omsorgen for et barn født *.*. 1988, som 
siden 2. februar 1989 har vært i fosterhjem.» 
 

 

 



Disponering  oppgavebesvarelse 

• Ett alternativ: 

– kortfattet analyse førstvoterendes votum - lovtekst, den 
utvidende tolkning av § 48 (2) i Rt. 1984.289 

– kort omtale bruk av reelle hensyn hos flertallet  (begge vota) 

– grundigere analyse av annenvoterendes votum og de 
prinsipielle synspunkter han har (på vegne av to dommere) 

– en avsluttende vurdering der førstvoterendes votum ses mot  
annenvoterendes 

• Annet alternativ: 

– flertallets og mindretallets tolkning av ordlyden 

– holdning til den utvidende tolkningen i Rt. 1984.289 

– holdning til legalitetsprinsippet som skranke ved tvang  

– fraksjonenes bruk av reelle hensyn i tilknytning til dette 
 



Kortfattet analyse førstvoterendes votum - Tjomsland 

• tolkning/rettsanvendelse på legalitetsprinsippets område 
• [«Etter barnevernsloven § 48 annet ledd skal omsorgen oppheves når det 

ikke lenger er "tilstrekkelig grunn" til at den opprettholdes.  -  
Vurderingstemaet etter barnevernsloven      § 48 annet ledd er langt på 
vei avklart gjennom en omfattende rettspraksis. Jeg viser særlig til 
drøftelsen i dommen i Rt-1984-289 som er utdypet i dommen i Rt-1991-
668. –  
Høyesterett har i flere avgjørelser uttalt at det avgjørende i slike tilfeller 
vil være om en tilbakeføring vil innebære en reell fare for at barnet 
utsettes for skadevirkninger av betydning på lengre sikt.»     S. 246 + 248] 

• EGNE ORD: kort notere at lovtekst og tolkning i HR-praksis 
bare refereres, at det ikke kommenteres om tolkningen er 
utvidende eller presiserende, at forholdet til legalitets-
prinsippet ikke kommenteres 

• «utvidende tolkning til ugunst for forelder ved omsorgs-
overtakelse – innfortolker et ytterligere krav om 
risikovurdering ut fra hensynet til barnet  

 



Kort omtale bruk av reelle hensyn hos flertallet 

• Både Tjomslands og Gussgards votum 

• Tjomsland: kjemisk fritt for reelle hensyn – fordi…… ? 
[s. 246: «Vurderingstemaet etter barnevernsloven § 48 annet ledd er langt 

på vei avklart gjennom en omfattende rettspraksis.»] 

 

• Gussgard: «Hensynet til barnet er et helt dominerende hensyn i 

lovgivningen om barns forhold, og er bakgrunnen for at Høyesterett i flere 
dommer har lagt til grunn at tilbakeføring ikke skal skje dersom dette 
utsetter barnet for alvorlige skadevirkninger, sett i et lengere 
tidsperspektiv.» 

• Poeng med dette  fra hennes side ? 



Rt. 1984.289 – utvidende tolkning av bvl. § 48 (2) 

• s. 297/98 – gjennomgang 
 
– ordlyden bvl. § 48 
– forarbeidene bvl. § § 48 og 37, bl.a. lovkomiteen 
– NOU 1982:26 Barnemishandling og omsorgssvikt: 

«Utvalget mener at oppmerksomheten ikke først og fremst må rette seg 
mot foreldrenes situasjon, men mot barnets situasjon.  

 
• «Imidlertid er det klart at de hensyn som taler mot å oppheve 

nemndomsorgen, vil kunne være så tungtveiende at de må lede til 
fravikelse av lovens utgangspunkt. Det er neppe mulig å oppstille 
generelle retningslinjer av særlig rekkevidde om den avveining som 
her må foretas. I den foreliggende sak er spørsmålet for meg om en 
overflytning av gutten til morens hjem - selv ut fra min positive 
vurdering av forholdene der - vil innebære en reell fare for at han 
utsettes for skadevirkninger av betydning.» 
 



Lassens votum – tiltrådt av dommer Bugge    1 

• viktig ulikhet (s. 251 slutten): sakkyndige først og fremst vekt 
generelle betenkeligheter  
- domstols tema anvendelse rettsregler om opprettholdelse 
tvangsinngrep  

• generelle utsagn om rettslig ramme overprøving: 
– «.. om bestemmelsene i barnevernsloven gir rom for å nekte tilbakeføring av 

omsorgen for et barn med en begrunnelse som i det vesentlige må bygge på 
slike generelle betenkeligheter.»    -  innskrenkende tolkning lov/rettspraksis 
mht. HR’s «vurderingsrom» 

– «konsekvensen at spedbarn som plasseres i fosterhjem for et tidsrom av noen 
varighet, normalt ikke vil kunne påregnes tilbakeført til de biologiske 
foreldre.» >>        Reelt hensyn:  fare for rettsusikkerhet – fiktiv overprøving 

– «En slik rettstilstand vil etter min oppfatning kunne få uheldige virkninger 
også for barnevernets funksjon.»   >>  Reelt hensyn: barnevern svekket 
 

• tvilsom hjemmel for og negative konsekvenser ved ikke 
tilbakeføring ut fra generelle betenkeligheter     (egne ord) 

 

 

 

 

 



Lassens votum – tiltrådt av dommer Bugge    2 

• videre: om selve vurderingstemaet 
– «…kan hevdes å innebære at man leser inn i loven et innhold som ikke 

har tilstrekkelig forankring i dens tekst eller i dens forarbeider.» 

– «Den bestemmelse det gjelder, setter vilkårene for opprettholdelse av 
et av de alvorligste tvangsinngrep mennesker i vårt land kan utsettes 
for.» 

– «I en slik situasjon må etter min mening Høyesterett ved sin 
lovtolkning vise slik tilbakeholdenhet, at det ikke gis grunnlag for å 
hevde at domstolen har tatt hånd om en lovgiveroppgave.» 
IMPLISITT  PÅBEROPELSE  LEGALITETSPRINSIPPET 
 

• foretar mindretallet en konkret vurdering ? 

• sammenheng generelle utsagn om rettslig ramme overprøving   og  
konklusjon i saken om S ? 

 



Avsluttende sammenligning og vurdering  votumene 

• Tjomsland og Gussgard: ikke inn på Lassens generelle 
vurderinger av retningslinjen(e) – inspirert av legalitets-
prinsippet 

• en ½ replikk: «Rettspraksis gir flere eksempler på at tilbakeføring skjer, 

også der dette ikke har ubetinget støtte i sakkyndige erklæringer.» s. 253 

• trygg etterlevelse av prejudikater 

 

• Lassen: hvor ble det av den konkrete vurderingen ? 

• Mindretallet prøver å «innsnevre» retningslinjen fra 1984 
 

• [Ny bvl.§ 4-21 viser at flertallet i samsvar med etterfølgende 
lovgivervilje] 



Gjennomgang fakultetsoppgaven 

• «Vurder "prejudikatverdien"/vekten av dommen» 

• kort om prejudikatlæren i Norge 
– uttalt/innebygget rettssetning  og mulig vekt for hvem 

– noen ord om dissens-dommer, konkret/generelt preg ? 

– nevne skille før/etter ca. 2000, HR klarere prejudikatrolle 

• POENG: «nok» prinsipielle saker: Rt. 1984.289, 1991.668 

• ny lovhjemmel i bvl. 1992 § 4-21  -  i kraft 1.1.1993 

• «Jeg forstår denne bestemmelsen slik at vilkårene for tilbakeføring 
samsvarer med det som i dag følger av barnevernloven § 48 annet ledd, 
slik bestemmelsen er forstått i rettspraksis. Jeg viser i denne forbindelse 
til det som er uttalt i Ot.prp. nr. 44 (1991 - 92) 54-55.»  (s. 1306) 

• SLUTNING: særskilt denne dom: vektlegging av konkrete vurdering av 
mulig skaderisiko for fosterbarnet, ikke tilstrekkelig med generelle 
betenkeligheter (jf. sakkyndiges uttalelser) 



Råd  oppgaver om domsanalyse  1 

• Målet: å drøfte, ikke bare beskrive hvordan HR ut fra 
rettskildebildet kommer til rettslig resultat, en tolkning 

• Naturlig da: få til en vekselvirkning mellom rettskilde-
problemstilling i dom og egne kunnskaper i metode 

• Starten: skissere tolkningsspørsmålet/ene (materielle), så 
problemstilling(er)  ved rettskildebruk og metode 

• Skriv om rettsspørsmålet oppstår på legalitetsprinsippets 
område eller ikke 

• Referer minst mulig av HR’s resonnement 

• Nok best å analysere og vurdere fortløpende, ellers ofte 
gjentakelser 

• Kjerne: rettskildebruk som reiser problemer sammenholdt 
med «gjengs» metode 



Råd  oppgaver om domsanalyse 2 

• Sjelden grunn til å drøfte relevansspørsmål  >  om rettskilde  
gyldig kan anføres 

• Slutningsspørsmål: omtales  dersom det er problematiske 
sider ved denne fasen 

• Vekt/harmonisering:  gjerne forhold i denne fasen som gjør at 
dommen er valgt ut som oppgave 

• Prejudikatvirkning/«rekkevidde»: skal drøftes hvis bes om, 
bør kommenteres kort uansett 


