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Generelt om oppgavesvar her 

• Skriv strukturert – ikke om løst og fast eller i 
det vide og brede 

• Unngå dobbeltbehandling – og vær presis for 
å unngå det 

• Hvordan markere struktur? Overskrifter og 
tallpunkter 

• Ofte: Still spørsmål eller angi det enkelte 
temaet før du skriver og svarer 
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Hva kan påvirke om en lov blir fulgt? 

• Et spørsmål om betingelsene for at en lov får virkninger 
• Hvilke virkninger? «fulgt» = etterlevelse i tråd med lovens 

innhold, ikke utilsiktede sidevirkninger 
• Fulgt av hvem?  

– Primæradressater (pliktsubjekter, rettighetssubjekter) 
– Håndhevere (dommere, forvaltningstjenestemenn) 

• Hva slags lover? Alle slags eller bare visse slags? 
– Pliktregler: påbud og forbud 
– Regler om rettigheter og løyveordninger 

• Lærestoffet: Særlig Eckhoff og Baldwin, Cage and Lodge 
• Disponering av oppgavesvaret 
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Hva kan påvirke om en lov blir fulgt? II 

• Hovedbetingelser eller viktigste påvirkningsfaktorer: 
Kunnskap og motivasjon 
– Kommunikasjon 

• Forskjellige kommunikasjonsmåter – direkte og via mellomledd 
(offisiell kunngjøring, spredning gjennom regelsamlinger 
(regelbaser), forvaltning, organisasjoner, massemedia, håndheving 
osv.) 

• Kan en lov bli fulgt selv uten kommunikasjon av loven? 

– Forståelse av loven: Lovspråk 
• Lovstruktur: finne frem i loven 

• Lovspråk: Korte, greie, klare setninger. Ordvalg: kjent og presist 

• Konkret anvendelse av generelle og abstrakte lovregler 

• Forståelse av loven gjennom indirekte formidling 
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Hva kan påvirke om en lov blir fulgt? III 

• Hovedbetingelser: Motivasjon 
– Lovens innhold 

• Har den aktuelle aktøren selv fordel av å følge loven? 
• Har aktøren forståelse for loven selv om det ikke er direkte til egen fordel? 
• Oppleves loven som «rimelig»? 
• Samsvar med etiske eller sosiale normer 

– Lettvint eller tungvint å følge loven? 
• Søknads- og dokumentasjonskrav (særlig for rettigheter og løyveordninger) 
• Fysisk tilrettelegging for å etterleve plikter 

– Kunnskap til å følge loven? 
• Eks.: funksjonskrav og metodekrav 

– Håndheving i vid forstand (utfylling) 
• «Kooptering»: Håndhevingsorganet blir påvirket av bestemte interessegrupper 
• Mangelfull kunnskap hos håndhevingsorganet vanskeliggjør utfylling 
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Hva kan påvirke om en lov blir fulgt? IV 

– Håndheving i snever forstand: kontroll og sanksjonering 
(ved pliktregler) 
• Manglende håndheving (kontroll): Blir aktøren en «ensom svale» 

ved å følge loven? 

• Oppdagelsesrisiko: kontroll  
– Har andre borgere insentiver til å anmelde eller få etterlevd loven? 

– Kontrollorganets ressurser (personale, fagkompetanse og tilgang til 
aktøren) 

– Kontrollorganets støtte (hos overordnete myndigheter, i media) 

• Tvangsgjennomføring på aktørens kostnad – er det realistisk? 

• Sanksjoner: Hvor følbare?  

• Sanksjonsrisiko: Hvor sannsynlig at oppdagete lovbrudd fører til 
sanksjoner? 
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Kan tvisteloven utformes bedre?  
Illustrer med ett eller flere eksempler 

• Ta innholdet for gitt: Bedre utforming med samme innhold 
• En omfattende lov å vurdere til eksamen: Bedre som øvingsoppgave 

enn eksamensoppgave? 
• En omfattende lov til eksamen: Oppgaven forutsetter 

forhåndskunnskap om loven 
– Alternative (valgfrie) eksamensoppgaver 

• Utforming: lovstruktur og lovspråk 
• Oppgaven inviterer til å peke på svakheter og hvordan de kan 

forbedres – ikke på de gode sidene ved tvl. 
– Hva hvis tvisteloven har en optimal utforming? 

• Hva er god utforming? Anbefalinger eller temaer å ha for øye 
• Illustrasjoner: Helst flere, knyttet til lovutformingen – eventuelt 

med forbedringsforslag 
• En generell konklusjon som svar på oppgavespørsmålet? 
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Kan tvisteloven utformes bedre? 
Lovstruktur 

• Lovstruktur: fordelingen av prosessregler i regelverket 
(horisontal og vertikal struktur) 
– Bør vi ha en felles prosesslov? (Utenfor oppgaven) 
– Fordelingen av prosessregler på tvl. og materiell 

lovgivning? (Utenfor oppgaven) 
– Fordelingen av prosessregler på lov og forskrift? (Utenfor 

oppgaven) 

• Intern lovstruktur: Er tvisteloven hensiktsmessig 
oppbygd?  
– Inndeling og rekkefølge av deler, kapitler, avsnitt og 

paragrafer 
– Omfang av kapitler og paragrafer 
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Kan tvisteloven utformes bedre? 
Rettspedagogikk og regelkompleksitet 
• Innholdsliste 
• Introduksjonsparagrafer (§ 6-1 (1), § 10-1 (1)) 
• Gjentakelser (§ 11-2 (2), § 21-3 (2) i.f.) 
• Kompleksitet: Kap. 16 III, partenes møteplikt? 
• Kompakt: §§ 11-1 og 11-2? 
• Overflødighet: § 29-3 (3)? 
• Henvisninger 

– Forbehold: «tilsvarende» (§ 29-18 (2), § 30-3 (3)), «så 
langt de[n] passer» (§ 29-9 (4)) 

• Paragraflengde: § 4-5 og § 9-15? 
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Kan tvisteloven utformes bedre? 
Begrepsbruk 

• Nye begreper: Anke, oppfriskning, 
påstandsgrunnlag 

• Konsekvent begrepsbruk: Krav, rettsforhold, 
tvistegjenstand; bevistilgang/bevisføring 

• Nye betegnelser: Fraværsdom, gjenåpning 

• Treffende betegnelser: Bevistilbud 

• Forskjellige betegnelser: Muntlig 
sluttbehandling 
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Kan tvisteloven utformes bedre? 
Lovspråk og annet 

• Periodelengde 

• Setningsbygning 

• Ordvalg: gammelmodige ord, fremmedord, 
kansellipregete ord: begjæring 

• Alternative og kumulative vilkår 

• Opplistinger 

• Konsekvens i språklig utforming: § 21-3 

• Presisjonskrav og dommerskjønn 
 

Supplerende litteratur: Backer, «Å lovgi om sivil rettergang», i Rettsavklaring 
og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei (2016) s. 36 flg., særlig s. 46-57. 
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Klimalov? 

Lov om klimamål (klimaloven)  
§ 1 Formål og virkeområde  
 Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i 
Norge i 2050. Det legges til grunn at en ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en global sammenheng.  
 Loven skal også fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet.  
 Loven omfatter de klimagasser og kilder til utslipp og opptak som omfattes av FNs Klimakonvensjon.  
§ 2 Klimamål for 2030  
 Målet er minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med norske utslipp i 1990. Målet kan 
gjennomføres felles med EU.  
§ 3 Klimamål for 2050  
 Målet er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.  
§ 4 Styrings- og rapporteringsmekanisme  
 Regjeringen skal hvert år legge fram for Stortinget  
 - en oversikt over utviklingen i klimagassutslippene, utslippsframskrivninger og redegjørelse for 
gjennomføring av klimamål fastsatt i denne lov,  
 - en rapportering på hvordan Norge forberedes på og tilpasses klimaendringene,  
 - en oversikt som synliggjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sektor og hvilke typer tiltak 
som vil være nødvendig for å realisere disse, og,  
 - i budsjettproposisjonen for neste års statsbudsjett, en omtale av hvordan regjeringen har tenkt å nå 
klimamål fastsatt i denne lov, og klimaeffekten av fremlagt budsjett.  

 
§ 5 Ikrafttreden  
 Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
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Spørsmål til klimalovforslaget 

• Klarhet i formål, virkeområde og enkeltregler? 

• Er reglene egnet til å nå et rimelig mål med 
loven? 

• (Er reglene urimelig tyngende eller urimelig 
lite vidtgående?) 

• (Vil klimaloven gjøre noen forskjell?) 
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Klimalovforslaget – konkrete spørsmål 

• Formålet: «fremme» gjennomføring, 
«fornuftig i global sammenheng» 

• Formål: fremme åpenhet og offentlig debatt
 → mobilisering?  

• Virkeområde: utslipp i Norge eller forårsaket 
av Norge? 

• Klimamål 2030: Hva er utslippsreduksjon ved 
felles gjennomføring? 

• Klimamål 2050: Hva er lavutslippssamfunn? 
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Klimalovforslaget – virkninger og 
mekanismer 

• Forholdet til andre regler som kan påvirke 
klimautslipp 

• Har loven mekanismer til å sikre at 
klimamålene blir nådd? 

• Virkninger av at de lovfestede målene ikke blir 
nådd? 
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