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INNLEDNING 

Eksamen høstsemesteret 2020 består av én oppgave, og dette er en ren metodeoppgave. 

Eksamenstiden er 4 timer og har på bakgrunn av pandemisituasjonen foregått som 

hjemmeeksamen.  Dette innebærer at oppgaven gjøres tilgjengelig kl. 8.45 og innlevering må 

skje senes 13.30. Kandidatene har derfor reelt sett noe mer tid enn 4 timer. Oppgaven er en 

klassisk domsanalyse, med en dom som må antas å være ukjent for kandidatene. En del av 

eksamenstiden vil derfor gå med på å lese og gjøre seg kjent med dommen. 

Det er verdt å presisere innledningsvis at denne veiledningen er ment å være til hjelp for 

sensorer som skal treffe vedtak om karakter. Formålet er å gi sensorene informasjon om 

oppgavens innhold og noen retningslinjer for sensurarbeidet. En sensorveiledning gir ikke et 

uttrykk for hva som kan forventes av kandidatene på eksamen. Hva som bør forventes av 

kandidatene kommenteres underveis. Jeg vil også bemerke at veiledningen ikke vil gå i dybden 

på alle spørsmål som kan tenkes tatt opp, og andre spørsmål enn de som blir nevnt i denne 

veiledningen kan være interessante eller gi tilfredsstillende svar på oppgaven. Veiledningen vil 

imidlertid påpeke hva kandidatene kan antas å ta tak i. 

Sensorveiledningen er skrevet før jeg har lest noen besvarelser. 

  

 

OPPGAVEN, LÆRINGSKRAV OG HOVEDLITTERATUR 

Oppgaven lyder: 

«Analyser rettskildebruken i Høyesteretts avgjørelse HR-2020-1824-A» 

Oppgaven i seg selv er en oversiktlig og klassisk analyseoppgave. Dommen som bes analysert er 

også relativt ukomplisert å lese, og den er klar på metodeelementene.  

Læringskravene i faget metode er som følger: 

Studenten skal ha god forståelse av: 

 Juridiske argumentasjonsmønstre, det vil si fellestrekk i juristers utsagn til støtte for 

standpunkt til rettsspørsmål, blant annet utsagn om hvilke argumentkilder som anses 

relevante, hvilke slutninger som trekkes fra argumentkildene, og hvordan relevante 

argumenter vektes og avstemmes i forhold til hverandre. 

 Juridiske argumentasjonsmønstre i Norges Høyesterett. 



 

 Grunnleggende juridiske argumentasjonsmønstre i henholdsvis Den internasjonale domstolen 

(ICJ), EMD, EU-domstolen og EFTA-domstolen. 

 Ulike beskrivelser av juridiske metoder, herunder teorier om juridisk metode og: 

o rettskildeprinsipper 

o kjønnsperspektiver, likestilling og likebehandling 

o fakta og etikk 

 Rettskildeprinsipper som ramme for etiske forventninger til ulike juristsroller. 

Studentene skal ha kjennskap til:  

 Hvordan juridisk metode og juridiske argumentasjonsmønstre påvirkes av ulike roller jurister 

opptrer i, som blant annet dommer, advokat, byråkrat, utreder og forsker. 

Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

 Anvende juridiske metoder, blant annet ved å begrunne standpunkter til rettsspørsmål og evne 

å skille mellom svake og sterke begrunnelser for rettslige standpunkt. 

Det er særlig de to første læringskravene der det fordres god forståelse, samt ferdighetskravet 

som dekkes av denne oppgaven. Læringskrav nr. 4 om ulike beskrivelser av juridiske metoder 

kan også være relevant. 

Det bør også bemerkes at kursundervisningen med fire kursdager, alle er dedikert til små 

domsanalyser. Jeg har også forstått at fakultetsoppgaven dette semesteret var en domsanalyse. 

Studentene bør derfor være kjent med hvordan domsanalyser gjøres. Hva gjelder 

undervisningssituasjonen dette semesteret skal sensorene opplyses om at undervisningen i 

metode har blitt gjennomført som digitale forelesninger. Noen kurs har blitt gjennomført digitalt 

og andre har hatt fysisk oppmøte. Undervisningens innhold har vært tilsvarende som tidligere 

semester. 

Hovedlitteraturen i metodefager er Juridisk metode og tenkemåte, Sunde, Jørn Øyrehagen (red.); 

Høgberg, Alf Petter (red.), Oslo, Universitetsforlaget, 2019 og kapitelene 5-9, 11, 13-14, 16-18 

og 22-27, samt at kapitlene 1,3 og 12 anses som forutsatt forkunnskap. 

Idet oppgaven er en analyseoppgave, vil flere deler av pensum kunne være til hjelp for 

kandidaten ved besvarelsen. Jeg trekker likevel særlig frem kapitlene 6, 8, 9, 11 og 17, men 

kandidatene kan også finne relevante poeng å trekke inn i de øvrige delene av hovedlitteraturen. 

  

 

 

 



 

BESVARELSE AV OPPGAVEN 

Generelt om domsanalyse og disposisjon 

Oppgaven ber om en «klassisk» domsanalyse og omhandler Høyesteretts rettskildebruk. De 

kandidater som går dypt inn i materielle rettsspørsmål må derfor trekkes. I den grad drøftelser 

av materielle spørsmål gis uttelling, må de knyttes tett opp til forhold av betydning for 

Høyesteretts argumentasjon og gjøres relevante på denne måten. 

Kandidatene må videre analysere Høyesteretts rettskildebruk. Dette innebærer at de må 

redegjøre for rettskildebruken og vurdere hvorvidt rettskildebruken passer inn eller bryter med 

juridiske argumentasjonsmønstre og Høyesteretts praksis. Her vil annen rettspraksis som 

kandidatene er kjent med, gjerne trekkes inn. 

Oppgaven ber ikke direkte om en vurdering av rettskildebruken, slik at det kan ikke kreves at 

det foretas en vurdering av om denne er i tråd med ulike verdier for rettsanvendelsen eller 

lignende. Enkelte kandidater vil kanskje likevel gjøre dette, og i den grad det tilfører oppgaven 

noe og ikke går på bekostning av oppgavens hovedproblemstilling, bør dette også gis uttelling. 

Når det gjelder disposisjon av oppgaven, er det mange måter å legge opp en domsanalyse på. 

Erfaringsmessig syns mange kandidater dette er vanskelig, idet domsanalyse fremstår som en ny 

oppgavetype.  Dommen er imidlertid etter mitt syn en relativt enkel og grei dom å lese, og den 

er usedvanlig tydelig på rettskildebruken. Dette kan derfor lett bli utgangspunktet for 

disposisjonen. Hvordan kandidatene løser disposisjonen bør ikke ha selvstendig betydning, så 

lenge de besvarer oppgaven og oppgaven er ryddig satt opp. En ryddig og god struktur, vil som 

vanlig telle positivt, mens en struktur som er vanskelig tilgjengelig vil kunne trekke ned. 

Kandidatene kan gjerne starte med en kort innledning om hva avgjørelsen gjelder og de ulike 

spørsmålene saken gir opphav til, de kan påpeke at den er enstemmig og hva den omhandler og 

de kan nevne særtrekk ved rettsområdet dommen gjelder. Det kan også være forsvarlig å foreta 

enkelte avgrensninger, men etter mitt syn er det kanskje mindre relevant med avgrensninger ved 

analyse av denne dommen enn ved mange andre. 

Kandidatene kan deretter analysere rettskildebruken for så å foreta en mer samlet vurdering 

hvor ulike trekk ved rettskildebruken drøftes. Dette kan gjøres samlet eller de kan ta for seg 

hver rettskildefaktor for seg. De konkrete drøftelsene kan gjerne disponeres i tråd med 

«relevans-slutning-vekt»-modellen, men her er det viktig at dette ikke tar over for en ellers 

hensiktsmessig fremstilling. De som velger en disposisjon som ikke «følger dommen» må få 

særlig uttelling for det hvis tilnærmingen er egnet til å få frem sentrale poenger på en tydelig 

måte. En slik tilnærming viser evnen til selvstendig analyse. 

De enkelte elementene i analysen 

Kandidatene bør få frem hvordan førstvoterende tar utgangspunkt i ordlyden og hvilke 

slutninger som trekkes fra denne. I forlengelsen av dette er det naturlig å knytte kommentarer til 



 

Høyesteretts bruk av forarbeider og lovhistorikk, samt hvilke slutninger som det trekkes fra 

disse. Her vil kanskje noen kandidater kommentere om det er noen forskjell på forarbeider og 

lovhistorikk. I dette tilfellet er nok dette mer synonymer enn noen egentlig forskjell. 

Kandidatene bør også se nærmere på Høyesteretts bruk av rettspraksis. Det bør knyttes 

bemerkninger til Høyesteretts bruk av avgjørelsen Rt-2015-289. Er denne et prejudikat for 

foreliggende situasjon? Nei, men det er gitt uttrykk for hvordan et tilsvarende tilfelle burde løses 

etter den nå opphevede ligningsloven. Kandidatene bør også knytte noen bemerkninger til 

hvordan dommen faktisk blir brukt – dette kan gjøres i en relevans og slutning-modell eller på 

annet vis– og hvilken vekt Høyesterett tillegger avgjørelsen. Det kan også være interessant for 

kandidatene å komme inn på at begge parter har anført denne dommen til støtte for sitt syn. 

Dette understreker et poeng som er sentral på en av kursdagene: At det kan være uenighet om 

hvilke slutninger som skal trekkes fra en rettskilde. Kandidatene vil nok også knytte 

bemerkninger til at uttalelsen som Høyesterett særlig legger vekt på i HR-2020-1824-A, ikke er 

en uttalelse som var nødvendig for resultatet i Rt-2015-289, men et eksempel på et tilfelle 

Høyesterett mener vil innebære at kostnader anses å være på skatteyterens hånd. 

Senere i dommen viser Høyesterett til avgjørelser om sakskostnader etter tvisteloven mer 

generelt. Her vil det etter mitt syn være naturlig å si noe om hvilken vekt disse har 

sammenlignet med Rt-2015-289. Er dette egentlig bruk av rettspraksis som rettskilde 

overhodet? Etter mitt syn er det ikke det, men mer systembetraktninger i et annet, men tross alt 

likeartet system. Hva kandidatene mener om dette, bør ikke være avgjørende, men er et 

interessant poeng det bør gis uttelling for å drøfte.   

Videre bør kandidatene analysere Høyesteretts bruk av forvaltningspraksis som rettskilde. 

Kandidatene bør si noe om generell bruk av forvaltningspraksis som rettskilde uten at det sklir 

ut i en teorioppgave. Dette bør knyttes til om Høyesteretts bruk er annerledes og i så fall 

hvordan. Høyesterett uttaler innledningsvis at det ikke er fremlagt noen fast og entydig 

forvaltningspraksis. Kandidatene bør komme inn på at dette eller lignende krav har blitt stilt i 

tidligere praksis for å legge vekt på forvaltningspraksisen, f.eks. Skyggekjennelsen Rt-2005-

1757. 

I dommen er det enkelte deler av rettskilden vi kaller «forvaltningspraksis» som tillegges en del 

vekt av Høyesterett og andre deler som tillegges liten vekt. Dette er derfor en god anledning til å 

beskrive ulike typer forvaltningspraksis, særlig tolkningsuttalelser fra Lovavdelingen og 

rundskriv. Et annet forhold det er naturlig å ta opp, er at forvaltningspraksis ikke er en mer 

tungtveiende kilde enn den begrunnelsen som gis i den. Dette selv om det konkrete tilfelle som 

saken gjelder, er gjenstand for vurdering der. I foreliggende sak understrekes dette av måten 

Høyesterett vurderer rundskrivet fra Arbeids- og velferdsetaten, og at Høyesterett i avgjørelsen 

har en annen forståelse av Rt-2015-289. Høyesterett legger imidlertid noe vekt på en 

tolkningsuttalelse fra Lovavdelingen som ikke omtaler et helt likt tilfelle, men et tilfelle som 

ligner. Dette bør kunne gi grunnlag for refleksjon og drøftelse hos de bedre kandidatene. 



 

Til slutt i dommen viser Høyesterett til reelle hensyn. Kandidatene bør vise til dette og hvilken 

type reelle hensyn det er tale om. Det vises til formålsbetraktninger både i form av rene 

argumenter for en bedre oppnåelse av ønsket resultat og at forvaltningen blir avlastet i sitt 

arbeid ved slike rettshjelpsordninger som f.eks. fagforeningene har.  Høyesterett trekker også 

inn sammenligningen til en forsikringsordning og at en tolkning av loven som medfører at 

parten ikke får dekket kostnader i et tilfelle som dette, i realiteten vil gi parten dårligere 

rettshjelpsordninger. Dette blir reelle hensyn i form av rimelighetsbetraktninger. Høyesterett 

viser også avslutningsvis til at det er en lovgivningsprosess i gang knyttet til forvaltningsloven 

og at lovgiver derfor har gode insentiver til å endre praksis hvis denne ikke blir som ønsket. 

Dette siste hensynet kan jo egentlig brukes til støtte for begge løsninger, men Høyesterett 

anvender det til støtte for sin presiserende eller utvidende tolkning av forvaltningslovens § 36. 

Kandidatene kan kommentere om det er noe spesielt med Høyesteretts bruk av reelle hensyn 

her, enten det er i hvilke hensyn som er relevante eller hvilken vekt de blir tillagt. Etter mitt syn 

fremstår bruken av reelle hensyn å være relativt i tråd med alminnelig metodelære. Det som 

kanskje er mer uvanlig, er den svært tydelige markeringen av at reelle hensyn vurderes. 

Kandidatene bør enten avslutningsvis eller underveis i oppgaven drøfte om Høyesteretts 

rettskildebruk er i tråd med alminnelig rettskildelære. Dette ligger i oppgavens ordlyd 

«analyser». En ren gjengivelse av Høyesteretts bruk av rettskildene vil ikke være tilstrekkelig. 

Deretter vil det være avgjørende for hvor høy uttelling kandidatene får, i hvilken grad de klarer 

å komme i dybden på analysen. Av elementer som kan fremheves er Høyesteretts vekting av 

ordlyd og forarbeider, sammenlignet med bruk av rettspraksis, forvaltningspraksis og reelle 

hensyn. Er det en uvanlig vekting av disse faktorene? Noen vil kanskje kommentere at lovens 

ordlyd og forarbeider får mindre vekt enn alminnelig metode tilsier. Her bør det da fremkomme 

at parten får en utvidet rett på kostnader slik at dette ikke nødvendigvis er problematisk i et 

individperspektiv. 

Enkelte kandidater kan i analysen tenkes å trekke paralleller til HR-2017-888-U som har vært en 

del av kursundervisningen. Denne avgjørelsen gjelder bruken av analogi, og om man ved en 

bestemmelse i vergemålsloven som ikke viste til rettshjelpslovens regler, likevel skulle begrense 

vedkommendes krav på dekning av sakskostnader etter rettshjelpslovens regler. Avgjørelsen er 

ingen direkte parallell til denne, men betraktninger rundt hvordan Høyesterett argumenterte i 

den avgjørelsen sammenlignet med denne kan være interessante hvis kandidaten gjør det på en 

god måte. Her må kandidatene imidlertid være bevisst forskjellene på avgjørelsene og at i HR-

2020-1824-A er det tale om at parten får sakskostnader ordlyden i forvaltningsloven § 36 kunne 

tenkes å stenge for, mens i HR-2017-888-U var det tale om å innskrenke retten til å få sine 

kostnader dekket. 

Enten i forlengelsen av en sammenligning med f.eks. dommen over eller på selvstendig 

grunnlag, vil kandidatene kanskje også trekke inn betraktninger om legalitetsprinsippet. Hvis 

dette gjøres må det fremkomme at vi ikke egentlig er på legalitetsprinsippets område, men at 

dekning av sakskostnader på trygderettsfeltet kan ha betydning for muligheten til å nå frem med 



 

sitt krav på et område som er omfattet av legalitetsprinsippet. Hensynet til forutberegnelighet og 

de andre hensynene som er bærende for legalitetsprinsippet, gjøre seg derfor også gjeldende her. 

Det er her imidlertid viktig at kandidatene får med seg at det er tale om å utvide partens rett på å 

få kostnadene dekket. 

Skatteparadisfri kommune 

Noen kandidater vil kunne reflektere over at Høyesterett gjennomfører en særdeles åpen og 

strukturert gjennomgangen av rettskildene – hver rettskilde har fått sin egen overskrift. Dette er 

nokså uvanlig og kan gjøres til et eget poeng i analysen. 

Ved sensormøte fremkom det at en rekke kandidater har tatt opp spørsmålet om dommens 

prejudikatsverdi. Om kandidaten tar opp dette, bør i seg selv verken medføre trekk eller gi 

særskilt uttelling. Det må uansett anses å ligge i oppgavens randsone. Hvis kandidaten gir noen 

gode poenger som kaster lys over dommen i drøftelsen, bør dette på vanlig måte gis uttelling. 

Som tidligere nevnt er veiledningen skrevet før jeg har lest noen oppgaver. Etter sensormøte er 

det foretatt justeringer og det er gitt en vurdering av det generelle inntrykket fra sensuren så 

langt. 

  

SAMLET VURDERING 

Høstens eksamen blir på grunn av pandemisituasjonen holdt som hjemmeeksamen, men i 

motsetning til vårsemesteret skal det gis karakter. Hjemmeeksamen medfører at kandidatene har 

tilgang til alle former for hjelpemidler. Etter min vurdering har dette liten innvirkning på 

hvordan sensorene bør vurdere sensuren på denne oppgaven. Dommen som er gitt er såpass ny 

at den, så vidt meg bekjent, ikke er omtalt i bøker eller teori. Uansett vil slike gjennomganger 

som man kan finne på nett av dommen, gi lite til en analyseoppgave. I forlengelsen av dette skal 

det påpekes at pandemien har gjort den generelle studiesituasjonen svært krevende dette 

semestre og karaktersettingen skal ta hensyn til dette. Fakultetet har på bakgrunn av dette 

bestemt at enhver tvil om karakteren skal falle ut til kandidatens fordel. 

Videre skal det bemerkes at som ved alle domsanalyser, må man ved sensuren ta høyde for at 

kandidatene må bruke en god del av eksamenstiden til å lese dommen. HR-2020-1824 er ikke av 

de lengste dommene, men for de som ikke har lest den tidligere – noe man må legge til grunn at 

kandidatene ikke har gjort – vil jeg anta at de vil bruke rundt 40-45 minutter på å gjennomgå og 

lese dommen. Dette er en betydelig del av eksamenstiden, noe som det ved sensuren må tas 

hensyn til idet lengden og presisjonen av teksten kandidatene kan forventes å skrive, vil 

påvirkes av at de har om lag 3 timer til å skrive. Når det gjelder dommen mener jeg at den er 

enkelt tilgjengelig og klar hva gjelder rettskildebruk, noe som medfører at man må kunne kreve 

mer av kandidatene enn ved domsanalyser der det er en oppgave i seg selv å skjønne hvilken 

rettskildebruk Høyesterett har. Imidlertid er det mye likt og ulikt kandidatene kan ta tak i ved 



 

dommen, slik at det ikke kan kreves at alle drøftelser som dommen kan gi opphav til drøftes, 

selv i de aller beste oppgavene.   

Som ellers vil det være viktig å vurdere kandidatene ut ifra det de har skrevet og ikke hva de 

ikke har tatt med. Hvilke deler av Høyesteretts rettskildebruk kandidatene for eksempel har 

valgt å fokusere analysen på, bør ikke telle negativt med mindre kandidaten utelater å nevne helt 

sentrale rettskilder. For å oppnå de beste karakterene, bør det ikke være et krav om at alle 

elementene i rettskildebruken er analysert. Det er viktigere at kandidatene har vist evnene til en 

god og dyp drøftelse, enn at alle deler er berørt i selve analysedrøftelsen. Dype drøftelser på alle 

punkter tviler jeg på at det er anledning til innenfor rammene av eksamen. I den andre enden av 

skalaen, er Høyesteretts rettskildebruk såpass klar i denne dommen, at det ikke bør være 

tilstrekkelig å bare gjengi hva Høyesterett gjør. For å bestå eksamen må det stilles et minstekrav 

til noe selvstendig analyse og kommentarer til rettskildebruken. 

Som ved all sensur vil evnen til å formidle egen kunnskap, altså å ryddig fremstille besvarelsen 

sin ved en hensiktsmessig struktur telle positivt. Kandidatene begynner også å nærme seg 

slutten av studiet og det bør derfor kunne kreves god språkføring og gode evner til å formidle 

juridiske argumenter. Her må det imidlertid igjen vises til at eksamenstiden er begrenset, og 

setter rammer for mulighet til korrektur og gjennomlesing for å forbedre teksten. Kravene må 

derfor ikke settes for høyt. 

Etter gjennomgang av en del oppgaver har sensormøte inntrykk av at oppgaven ikke skiller så 

mye mellom kandidatene.  For øvrig har enkelte kandidater tolket oppgavens ordlyd snevert på 

bakgrunn av begrepet «analyser» står alene. Det må likevel være klart at en ren gjengivelse av 

dommen ikke er det oppgaven er ute etter. Her vises det til det som sies om oppgavens innhold 

ovenfor. Generelt er det evnen til å tilføre selvstendighet og noe utenom en deskriptiv 

gjengivelse som gis uttelling. Det er særlig evnen til selvstendig drøftelse som samtidig viser 

god forståelse for metodelæren som skiller ut de beste kandidatene. 

 

 

Av Siv Myrvold-Torsnes 

 

 

 

  

 

 

 


