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Sensorveiledning JUS4111 – Metode og etikk 

 

1.  Oppgaven, kunnskapskrav og pensum 

Oppgaven lyder:  

«Drøft betydningen av lojalitet mot lovgiverne i norsk metodelære.» 

I henhold til læringskravene kreves det god kjennskap til  

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

 tolkningen/slutningen fra dem («slutningsprosessen) og 

 deres vekt («harmonisering»). 

Oppgaven berører av en rekke sentrale metodiske spørsmål – herunder blant annet om lover 

og forarbeiders relevans, tolking av lover og avveiningen mellom lov, forarbeider og reelle 

hensyn – og ligger således i kjernen av kunnskapskravene.  

Studentene vil finne stoff av relevans for problemstillingen en rekke steder i hovedlitteraturen. 

Jeg viser særlig til Torstein Eckhoff, Rettskildelære (5 utgave, 2001) kapittel 3 om forarbeider 

punkt III, VI og VII, kapittel 4 om lovbestemmelsers formål punkt II, kapittel 5 om 

tolkingsresultatene punkt VIII og kapittel 6 om midler om mål for lovtolkingen.  

Oppgaven presiserer at det er lojalitetens betydning i metodelæren som skal behandles. 

Kandidater som også trekker veksler på pensum i etikk, bør imidlertid ikke trekkes for det – 

snarere bør fornuftige drøftelser av om lojalitet mot lovgiverne kan støte an mot etiske krav 

som påhviler rettsanvenderen, telle positivt.  

 

2. Presiseringer og struktur 

2.1 Begrepet ‘lovgiverne’ 

Kandidatene bør klargjøre hvem de sikter til med uttrykket «lovgiverne». Det vil igjen 

avhenge av hva de legger i «lov».  

I rettskildelitteraturen brukes uttrykket ofte i en vid forstand, slik at det dekker alle skrevne 

bestemmelser som er generelt bindende, se Eckhoff s. 39. Legger kandidatene et slikt 

lovsbegrep til grunn, vil uttrykket «lovgiverne» i sin kjerne vise til den som har vedtatt den 

aktuelle bestemmelsen, dvs. Stortinget for så vidt gjelder formelle lover, statsråden når det 

gjelder departementale forskrifter, osv., slik Eckhoff s. 71. Etter min mening kan det for så 

vidt gjelder denne oppgaven være hensiktsmessig å avgrense betydningen til uttrykket «lov» 

til Grunnlov og formell lov, hvoretter uttrykket «lovgiverne» i første rekke refererer til 

Stortinget. 
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Eckhoff inkluderer i sitt begrep lovgiverne ikke bare den som har vedtakskompetansen, men 

også de som har forberedt det aktuelle vedtaket («lovkonsipistene»). Dette er da også grunnen 

til at han bruker flertallsformen fremfor «lovgiver», jf. Eckhoff s. 71. Kandidatene må kunne 

benytte en tilsvarende terminologi, også dersom det bare gjøres underforstått.  

 

2.2 Begrepet ‘lovgivernes vilje’ 

Selv om oppgaven ikke gjør bruk av uttrykket «lovgivernes vilje/mening», er det grunn til å 

tro at det vil gå igjen i mange besvarelser. Man kan neppe kreve at kandidatene presiserer hva 

de sikter til med dette uttrykket, enn mindre at de problematiserer henvisninger til en slik 

størrelse i praksis og teori. Men de som kommer inn på dette, må premieres for det.  

Lovgivernes vilje er en noe diffus størrelse, særlig om man – som Eckhoff – innlemmer 

konsipistene i lovgiverbegrepet. Som fremhevet i læreboken på s. 71 er det ikke mulig å tale 

om noen fast, entydig «vilje» ettersom de personene som har forberedt og vedtatt den aktuelle 

bestemmelsen kan ha hatt ulike oppfatninger om hva slags rettstilstand de ønsket å etablere (i 

den grad de har reflektert rundt det). Likeledes vil forskjellige grupper lovgiverne kunne ha 

ulike oppfatninger om hvilket innhold loven skal ha. 

Det er dermed ikke til å komme forbi at utsagn om hva «lovgivernes mening» har vært, ofte 

reelt sett handler om hvilket innhold rettsanvenderen antar at en fornuftig lovgiver ville ha 

ønsket at loven skulle ha, sml. Eckhoffs omtale av Augdahls begrep om den hypotetiske 

lovgiverviljen på s. 149. I nyere norsk litteratur og praksis vil slike slutninger ofte figurere 

under rubrikken «lovens formål» – et uttrykk som både dekker det formål lovgiverne mer 

eller mindre uttrykkelig har forutsatt at loven skal tjene, og det formål som rettsanvenderen på 

friere grunnlag mener loven kan og bør brukes til å fremme, se Eckhoff s. 103. 

 

2.3 Disposisjonen 

Ettersom pensum og undervisningen i metode gjennomgående legger til grunn Eckhoffs 

relevans-, slutnings- og harmoniseringsmodell, vil nok denne tankefiguren utgjøre 

grunnstammen i mange besvarelser. Én mulig inndeling langs disse linjer fremgår av det 

følgende. Jeg understreker imidlertid at oppgaven kan besvares på mange måter, slik at man 

ved vurderingen bør utvise romslighet overfor ulike måter å angripe oppgaven på. 

 

3. Relevansstadiet 

Lojalitet mot lovgiverne fremholdes ofte som en av begrunnelsene for at lovtekster og 

forarbeider regnes som rettskilder. Her fungerer således «lojalitet mot lovgiverne» som 

begrunnelse for rettskildelærens relevansnormer. 

Kandidatene kan gjerne gå nærmere inn på hva en slik lojalitetsplikt springer ut av. For så vidt 

gjelder formelle lover kan en her vise til Stortingets rolle i vårt demokratiske system, jf. særlig 

Grunnloven § 49. 
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Forarbeidenes status som rettskilder sies gjerne å være avledet av den demokratiske prosessen 

de blir til gjennom, og som munner ut i lovvedtaket de bereder grunnen for. Vekting av 

lovgivernes uttalelser i forarbeidene sikrer dessuten en homogen praktisering av loven, og 

tilrettelegger for at en enklere lovgivningsteknikk. Eckhoff drøfter disse argumentene, samt 

noen mothensyn, på s. 72–73. 

Noen kandidater vil kanskje komme inn på at også vurderingen av hvilke reelle hensyn som er 

relevante ved lovtolking, vil kunne bero på hvilket formål vedkommende lov er ment å tjene, 

se Eckhoff s. 372–373. Se også Erik Boe, Rettskildelære under debatt (Oslo, 2012) s. 364–

365, som er oppført som tilleggslitteratur. Også dette kan sies å være utslag av en 

lojalitetstanke, ettersom det avgrenser kretsen av relevante hensyn til de som ikke undergraver 

lovvedtaket. Kandidater som ser dette bør premieres. 

 

4. Slutningsstadiet 

For så vidt gjelder lovtekster, kan hensynet til lojalitet mot lovgiverne sies å ligge til grunn for 

slutningsprinsippet om at loven skal tolkes i tråd med ordenes betydning etter alminnelig 

språkbruk. I fravær av andre holdepunkter – f.eks. i forarbeidene – anses lovgiverne å ha ment 

det de har sagt. 

Gode kandidater vil kunne komme inn på spørsmålet 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 på 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. 

 

5. Harmoniseringsstadiet 

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

kan oppstille et bestemt mål for lovtolkingen. 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 domstolene ikke praktiserer noen enhetlig tolkingsteori, men snarer tilstreber 

både lojalitet mot lovgiverne og å nå et godt resultat (både ved oppstillingen av den generelle 

regelen og i den konkrete sak).  
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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 forholdet mellom Storting og 

domstoler ved grunnlovstolking i et lojalitetsperspektiv, bør få god uttelling for det. 

 

6. Den samlede bedømmelsen 

Oppgaven angår sentrale problemstillinger i metodelæren. Selv om pensumdekningen samlet 

sett er god, er det ikke tale om noen klassisk "kapitteloverskriftoppgave". For å få grep om 

oppgaven må kandidatene evne å se flere deler av pensum – og dermed også rettskildelæren – 

i sammenheng. Jeg tror nok en del kandidater derfor vil oppleve oppgaven som vanskelig. Av 

denne grunn bør man utvise betydelig romslighet ved sensuren. Især bør man være 

tilbakeholden med å gi trekk for at disposisjonen ikke har blitt helt vellykket. 

Det bør som ellers legges vekt på om kandidatene klarer å utdype de teoretiske poengene med 

praktiske eksempler fra rettspraksis. Kandidater som gjør bruk av egne eksempler, eller i det 

minste eksempler som ikke er løftet direkte ut av Eckhoffs lærebok, må gis uttelling for det.  

Veiledningen er justert ut fra det som fremkom på sensormøtet. 
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