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1. Om eksamensoppgaven, veiledningen, læringskrav og litteratur 

Eksamensoppgaven er formulert slik: «Drøft betydningen av lojalitet til Stortinget i norsk 

metodelære.» 

Læringskravene angir at det kreves god forståelse av prinsippene om rettskildefaktorenes 

gyldighet («relevans»), tolkningen/slutningen fra dem («slutningsprosessen») og deres vekt 

(«harmonisering»). 

Hovedlitteratur i metodefaget er Eckhoff/Helgesen: Rettskildelære (5. utg., 2001) og Erik Boe: 

Rettskildelære under debatt (2012). Eckhoff/Helgesen behandler vårt tema i tilknytning til 

spørsmålet om forarbeider (kapittel 3 III, VI og VII), formål (kapittel 4 II) og tolkningsresultater 

(kapittel 5 VIII) og kapittel 6 om midler og mål for lovtolkningen. I Boes bok er kapitlet om 

etterarbeider (kapittel 12) det sentrale. 

Våren 2016 ble det gitt en eksamensoppgave («Drøft betydningen av lojalitet mot lovgiverne i 

norsk metodelære») med sentrale likhetstrekk med oppgaven som nå er gitt. Jeg har til dels sett 

hen til sensorveiledningen utarbeidet (av Thomas Frøberg) i den forbindelse. 

2. Avgrensninger av tema 

Det er av betydning at kandidatene ser at det er lojaliteten til Stortinget – ikke lovgiver som 

sådan – som er tema. Dette har visse implikasjoner for oppgavens innhold, og bør også få 

betydning i sensuren. 

Stortinget spiller en sentral rolle i vårt rettssystem – og samfunnet – som den statsmakten som 

har umiddelbar demokratisk forankring ved at det blir konstituert gjennom valg, jf. Grunnloven § 

49. En god oppgave bør fremheve den demokratiske forankringen; uten demokratiperspektivet 

blir besvarelsen nødvendigvis overflatisk.  

Stortinget er ikke bare lovgiver. For eksempel kan Stortinget fatte plenarvedtak som mer eller 

mindre berører innholdet i allerede vedtatt lovgivning. Betydningen av lojalitet til slike uttalelser 

– som har karakter av etterarbeider – omfattes i og for seg av oppgaven, selv om jeg vil tro at de 

færreste tar dette opp til vurdering. 

Det er helt i orden om kandidatene avgrenser besvarelsen til kun å gjelde Stortingets 

lovgiverfunksjon, men avgrensningen bør i så fall forklares. Stortinget er vår viktigste produsent 

av formelle lover, jf. Grunnloven § 75a. Men også Stortinget som grunnlovsgiver omfattes.  

Lojaliteten til formell lovgivning og til Grunnloven står med andre ord sentralt, og en god 
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besvarelse bør diskutere forholdet til Stortinget som grunnlovsgiver.Utenfor oppgaven faller 

lojalitet til andre lovgivere, for eksempel departementer og underliggende etater som utferdiger 

forskrifter. Det må lede til trekk dersom kandidatene omtaler forskrifter som en form for 

lovgivning som omfattes av oppgaven.  

I den grad en med lovgiver også inkluderer de som produserer dokumenter som regnes som 

lovforarbeider, er det videre naturlig å avgrense mot de forarbeider som ikke er produsert av 

Stortinget selv (typisk lovutvalgsinnstillinger og proposisjoner). En står med andre ord i så fall 

igjen med komiteinnstillinger og uttalelser i forbindelse med debatten i Stortinget. Det er viktig 

for en god bedømmelse at kandidatene evner å fremvise kunnskap om hvilke forarbeider som 

henregnes Stortinget. 

Oppgaven begrenser seg ikke nødvendigvis til lovtolkning; det som skal ses på er «norsk 

metodelære». Dette innbefatter rettsanvendelse når normene er uskrevne; en kan med andre 

ord også behandle betydningen av lojalitet til Stortinget når f. eks. domstolene utvikler eller 

anvender sedvanerettsregler. Jeg vil likevel tro at de fleste vil være opptatt av å sette 

likhetstrekk mellom tolkningsprosessen og «metodelære», og en større redegjørelse for 

domstolenes rettsskapende virksomhet bør begrunnes og forklares. 

Uttrykket «metodelære» bør forklares. Det er mest naturlig å se dette som retningslinjene for 

praktisk rettsanvendelse, slik den foregår i konkrete saker og hvor dommerperspektivet er 

idealet. Oppgaven gjelder ikke etikk-delen av faget, men det vil være positivt om kandidatene 

trekker meningsfulle forbindelseslinjer til de etiske krav som stilles til rettsanvender. Dette kan 

for eksempel gjøres i forbindelse med en eventuell klargjøring av hva som ligger i kravet om 

«lojalitet». 

I ordet «norsk» ligger muligheter for videre avgrensning. Å gjøre et poeng ut av å avgrense mot 

andre jurisdiksjoners metodelære, fremstår som lite hensiktsmessig når det er lojaliteten til 

Norges Storting som er tema for oppgaven. Derimot vil det åpne perspektiver å se hen til den 

metode som har sin inspirasjon i folkeretten og EØS-retten. Det bør normalt forventes av de 

beste kandidatene på en eller annen måte å forholde seg til spørsmålet om norske 

rettsanvenderes lojalitet til Stortinget når de tolker og anvender for eksempel EØS-rettslig 

lovgivning eller bestemmelser i menneskerettighetskonvensjoner.  

3. Videre om tema: Mulig disponering av besvarelsen og enkelte andre temaer som omfattes 

av oppgaven 

Jeg kan ikke se at det finnes én riktig måte å disponere oppgaven på. Det viktige er at 

kandidatene gjør det oppgaven gir anvisning på, nemlig å diskutere betydningen av å være lojal 

overfor Stortinget i forbindelse med rettsanvendelsen. Det er også viktig for en god besvarelse at 

disponeringen av stoffet er overveid og gjennomtenkt: En ukritisk fremstilling av oppgavens 

tema uten egentlig å fange opp pekerne i oppgaveteksten, må det gis trekk for.  

Mange vil nok likevel dele inn oppgavens hoveddel etter overskriftene relevans, slutning og 

vekt/harmonisering. En slik modell er integrert i hovedlitteraturen. Flere sensorer har formidlet 

at strukturen kan gi gode besvarelser så lenge ‘skjemaet’ ikke brukes ukritisk. Kandidater som 
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velger en annen struktur – og som er vellykket – bør imidlertid få uttelling for å vise 

selvstendighet. Generelt kan man vel si at relevans-slutning-vekt/harmoniserings-strukturen kan 

være en tvangstrøye for innsikt om metodefaget, inkludert Torstein Eckhoffs metodeprosjekt.  

Om en holder seg til en tradisjonell struktur, og først ser på betydningen av lojalitet i 

relevansomgangen, kan det i hvert fall sies at lovtekstens relevans (og utgangspunkt for 

tolkningen ved lovtolkning) nettopp er begrunnet i lojalitet til Stortinget som lovgiver. 

Relevansen av forarbeider utarbeidet av Stortinget kan forklares med den samme lojaliteten 

overfor Stortinget: Jo nærmere lovens vedtakelse i lovgivningsprosessen en kommer, desto 

sterkere vil demokratiargumentet spille inn som begrunnelse.  

Relevansen av etterfølgende uttalelser fra Stortinget om forståelsen av en lov er også begrunnet 

i demokratisynspunktet, men her er det enkelte motforestillinger som bør frem (hensynet til 

maktfordeling og hensynet til at Stortinget skal drive lovgivning gjennom lovvedtak, ikke i form 

av plenarvedtak). Eckhoff/Helgesen behandler dette på s. 95-100. Boe har et ca. tretti siders 

kapittel – som altså er hovedlitteratur – kalt Debatten om lovens etterarbeider. I første rekke er 

dette en gjengivelse av hovedsynspunkter i rettspraksis, men han gir også eksempler på 

synspunkter i debatten fra teorihold. En bør likevel være oppmerksom på at diskusjonen om 

etterarbeider er et relativt perifert metodespørsmål. Kandidater som fortaper seg i temaet, bør 

ikke få uttelling for det. 

Når det gjelder slutningsomgangen, vil hensynet til lojalitet overfor Stortinget tilsi at loven skal 

tolkes i tråd med alminnelig språkbruk. Jeg siterer fra Frøbergs sensorveiledning for oppgaven 

våren 2016, som også gjør seg gjeldende for vår oppgave: 

Gode kandidater vil kunne komme inn på spørsmål om utsagn i forarbeidene i alle tilfeller 

må vektlegges for å utvise lojalitet overfor lovgiverne. I Rt. 1990 s. 1008 la for eksempel 

Høyesterett ikke vekt på en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling, idet 

domstolen ut fra referatet fra Stortingets forhandlinger ikke kunne se at Stortinget hadde 

sluttet seg til departementets rettsoppfatning. Avgjørelsen omtales i læreboken på s. 75. 

Også drøftelsen på s. 76-77 av utsagn som fremsettes under debatter i Stortinget, kan 

trekkes inn i denne sammenhengen. Også her er poenget at ikke alle ytringer som måtte 

fremkomme, nødvendigvis skal tas til inntekt for lovgivernes oppfatning, for eksempel de 

som faller under en opphetet politisk debatt. 

Et annet slutningsproblem som kan omtales, er hvor langt hensynet til lojalitet mot 

lovgiverne tilsier at lover skal tolkes antitetisk. Normalt vil man f.eks. måtte tolke lover 

som oppstiller betingelser for at en rettsfølge skal inntre, slik at rettsfølgen dermed ikke 

skal inntre dersom betingelsene ikke er oppfylt. Det er imidlertid ikke alltid klart om 

lovgiverne har ment at slike motsetningsslutninger skal trekkes, se drøftelsen hos Eckhoff 

s. 141-147. 

I det hele tatt kan det understrekes i denne sammenheng at oppgaven i hvert fall har to 

kjernespørsmål: Forholdet mellom lovtekst og forarbeider i metodeperspektiv og spørsmålet om 

hva som er «lojale» tolkningsresultater vis-a-vis Stortinget. Det siste er viktig å understreke, da 
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det er flere kandidater som ser ut til å behandle de ulike tolkningsresultatene uten å knytte det 

opp til oppgavens tema. Det bør føre til trekk om dette blir gjort. 

For så vidt gjelder vekt-/harmoniseringsomgangen, kan også Frøbergs sensorveiledning med 

fordel gjengis: 

En innfallsvinkel til denne del av besvarelsen er Eckhoffs drøftelse på s. 148-154 av om 

man kan oppstille et bestemt mål for lovtolkningen. Han drøfter her eldre tiders diskusjon 

av om tolkningsprosessen bør innrettes mot å avdekke lovgivernes vilje (det subjektive 

tolkningsprinsipp) eller lovens mening (det objektive tolkningsprinsipp). Kandidatene bør 

få frem at norske domstoler ikke praktiserer noen enhetlig tolkningsteori, men snarere 

tilstreber både lojalitet mot lovgiverne og å nå et godt resultat … 

Kjernen i drøftelsen blir å vise hvordan Høyesterett avstemmer disse ambisjonene der de 

ikke drar i tospann. Stoff til besvarelse av dette punktet vil kandidatene særlig finne i 

Eckhoffs drøftelse av avveiningen mellom lov og forarbeider på s. 83–88, og i 

gjennomgangen av avgjørelser som fraviker både lov og forarbeider på s. 88–91. 

Drøftelsen oppsummeres på s. 152–154, der Eckhoff fremholder at det i nyere praksis er 

en økt tendens til å utvise lojalitet overfor lovgiverne, men at vektingen blant annet beror 

på lovens alder. 

Kandidatene bør få frem at lex superior-prinsippet setter grenser for hvor langt lojaliteten 

mot lovgiverne kan bli utslagsgivende. Det er særlig grunn til å betone 

legalitetsprinsippets betydning, jf. Grunnloven §§ 96 og 113. At lovgiverne ønsket å 

utforme en lovhjemmel for et bestemt inngrep, er ikke avgjørende – lovgivernes vilje må 

ha kommet tilstrekkelig klart til uttrykk i lovens ordlyd, jf. f.eks. Rt. 2012 s. 1211 Blogg. 

Eckhoff drøfter legalitetsprinsippet som skranke på s. 127–135. Her har imidlertid tiden 

løpt fra fremstillingen, jf. for strafferettens del Rt. 2014 s. 238 avsnitt 15. Kandidater som 

er kjent med denne rettsutviklingen bør premieres. 

Lex superior-prinsippets betydning kan – om man holder seg til lovfestede regler – 

utlegges slik at rettsanvenderens lojalitet må ligge hos den lovgiverne som har gitt den 

trinnhøyere regelen. Således skal domstolen, der en grunnlovsfestet rettighet er i spill, 

utvise størst lojalitet mot Stortinget som grunnlovsgiver, fremfor Stortinget som 

alminnelig lovgiver. I praksis er imidlertid vurderingen mer sammensatt, ettersom 

Høyesterett iblant har valgt å tolke den trinnhøyere regelen innskrenkende, jf. Eckhoff s. 

221–225 og s. 354–356. 

Også i nyere rettspraksis har Høyesterett stått fast ved den såkalte «Kløfta-tredelingen», 

hvoretter Stortingets syn på grunnlovsbestemmelsen rekkevidde – som ofte har kommet 

til uttrykk i forarbeidene til den formelle loven – har varierende vekt avhengig av hva 

slags type rettighet som berøres. Nyere praksis er tydeligere på at Stortinget må ha 

vurdert grunnlovsspørsmålet (jf. særlig flertallsvotumet i Rt. 2006 s. 293 Arves 

trafikkskole), og at vurderingene må holde et visst kvalitetsnivå (se f.eks. Rt. 2007 s. 1281, 

2007 s. 1306, 2007 s. 1308 og 2010 s. 143). Kandidater som klarer å problematisere 
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forholdet mellom Storting og domstoler ved grunnlovstolking i et lojalitetsperspektiv, bør 

få god uttelling for det. 

5  Om bedømmelsen  

Eksamenssituasjon er utfordrende for kandidatene. Eksamensoppgaven besvares innenfor 

rammer som begrenser mulighetene for dyptgående analyser og detaljert rettskildebruk.  

Sensorene må foreta en helhetlig bedømmelse av hver enkelt besvarelse. Til en viss grad må den 

enkeltes prestasjon også ses i lys av det generelle prestasjonsnivået. Evnen til refleksjon og 

selvstendighet fremheves i retningslinjene for karaktergivning i juridiske fag. Metodiske 

ferdigheter, språkbruk og evne til logisk strukturering står også sentralt. Men kunnskap om 

fagområdene er selvsagt viktig. Jeg har antydet noen hovedtemaer over, og hvordan 

behandlingen av dem kan spille inn i vurderingen.  

Eksamensoppgaven gjelder et sentralt tema i metodelæren, hvor en må forvente en god del av 

kandidatene. Utfordringen for kandidatene vil være å finne en egnet struktur for besvarelsen. 

Det er viktig at kandidatene viser at det er foretatt avgrensninger og at de er resultat av 

oppgaveteksten. Selvstendighet i disponeringen bør – som nevnt – gis uttelling. Det samme 

gjelder kandidater som evner å vise til eksempler, herunder fra domstolspraksis, som avviker fra 

de sedvanlige og ofte eldre eksemplene som litteraturen er opptatt av. 

Det følger naturlig av tilnærmingen i hovedlitteraturen og av temaet – domstolenes lojalitet til 

Stortinget – at det må kreves av gode kandidater at de i betydelig grad kan belegge sine 

synspunkter med henvisninger til rettspraksis, vel og merke å formidle de relevante 

metodepoengene i avgjørelsene. 

Til syvende og sist vil karaktersettingen avgjøres på grunnlag av en bredere vurdering av 

helhetsinntrykket i kandidatens prestasjon. Dette viktige signalet til sensuren kan det være greit 

nevne til slutt, ikke bare som påminnelse til sensorene men også fordi det er viktig at studentene 

ikke blir forledet til å tro at oppskriften på en god karakter er å følge innholdet i en 

sensorveiledning. 

 

Oslo, 12. desember 2017 

Marius Emberland 


