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TABULA GRATULATORIA

FORORD

Tabula Gratulatoria

Forord
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Jørgen Markus Jørgensen
Karina Kviebakk Mauren
Kine Sperre Horsbøl
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Jussbuss fyller 50 år! Det må markeres. Den vanlige foranledningen for et festskrift er gjerne
at en aldrende akademiker skal takkes av for lang og tro tjeneste. Den evigunge «bussen» er
imidlertid alt annet enn pensjonsklar, og formålet med dette festskriftet er snarere å peke mot
problemer som samfunnets mindre privilegerte står overfor. Boken er ment som et bidrag til å fylle
opp bussens bensintank, slik at den kan rulle videre på veien mot rettferdighet, før den én eller
annen gang – i tråd med tidens krav – blir elektrifisert.
Innholdet skal, som undertittelen angir, speile de fire pilarene som ligger til grunn for bussens
virksomhet; saksbehandling, rettspolitikk, utdanning og forskning. Disse pilarene er målsettinger som
griper inn i- og forsterker hverandre. Gjennom et halvt århundre har Juss-buss gitt rettshjelp til
titusenvis av enkeltmennesker som ellers ikke hadde hatt anledning til å bruke rettssystemet.
Generasjoner av jussbussere har også brukt saksbehandlingserfaringen rettspolitisk; vi har fremmet
våre klienters syn på hvilken utforming lovgivningen bør ha og hvilke interesser den bør fremme.
Erfaringene er blitt systematisert gjennom forskning som har bidratt til å klarlegge jussen på
rettsområder som ellers får liten oppmerksomhet i juridisk teori. Gjennom faglig og fagkritisk
skolering av medarbeiderne har Jussbuss også bidratt til utdanningen av kritiske jurister – 1126 så
langt.
Jussbuss er et studentdrevet rettshjelpstiltak. Dette er et studentdrevet festskrift. Det var
lett å få vederlagsfrie bidrag fra nåværende og tidligere jussbussere og andre med interesse for
bussens virksomhet. Tusen takk for det! Festskriftet kunne ikke blitt trykket uten økonomisk
støtte fra gode venner og støttespillere ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for bidrag fra
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Institutt for offentlig rett og forskergruppene
Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) og Konstitusjon og Rettigheter (KoR), alle ved
Juridisk fakultet, Universitet i Oslo.
Vi har også valgt å innta dikt av lyriker og advokat Cathrine Grøndahl, som viser at både
jussen og poesien handler om det dypt menneskelige, selv om de ikke snakker samme språk.
Takk også til Eila Rishovd for hennes illustrasjon av et saksmottak. Vi har dessuten vært så
heldige å få inntatt bildet Ondskap satt i system (2018) av kunster og innsatt Simon, som selv har
sittet isolert i flere fengsler.
Takk til Frida Ose Marthinussen, Grethe Kristine Olsen og Christopher James Aasheim for hjelp
med korrekturen. En spesiell takk til Gro Gjestrud for omfattende korrekturlesing. Samarbeidet
med trykkeriet RenessanseMedia har vært upåklagelig.
Tekstene er dessuten lagt ut på nett, se https://www.foreninger.uio.no/jussbuss/.
Redaksjonen har bestått av Axel Hodnefjeld og Kristine-Petrine Olthuis, mens Anders Løvlie
har gitt innspill fra sidelinjen. Var det noe mer da? Ja. Broom! Broom! Tut! Tut! Tvers igjennom
lov til seier.
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KLAGESANG
Om morgenen kommer klagene, klamrer
seg fast til kontorbordet:
Jeg er alene, og du må besøke meg
Jeg er anklaget, og du må forsvare meg
Jeg er i fengsel, og du må få meg ut
Mens en rekke nye beklagelser venter i resepsjonen,
og før du får sukk for deg
er klagefristen ute, anken nektet fremmet
og arbeidsdagen over
Hvis hver dag har nok med sin plage;
hvorfor ender så mange her?
På kne for myndighetene i din pc,
der de brer sin fortvilelse utover skjermen
Med navn og nummer i saksarkivet,
der sorgene oppbevares og ensomheten vokser
Om kvelden foran tv-en,
der gamle klagesanger er dagens nyheter
og historien gjentar seg
Cathrine Grøndahl [2003]. Lovsang.

EILA RISHOVD
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Fra Juss-Buss til ny rettshjelpslov (?)
En reise gjennom 50 år
Kristian Andenæs

Fra Juss-Buss til ny rettshjelpslov

Tittelen på Gunnar de Capuas beretning om den første perioden, «Om å legge ut på
dypet», er en god beskrivelse av det som foregikk, man visste lite om hva som kom til å
skje. «Om å legge ut på dypet» var et maskinskrevet manuskript på 99 sider som ble skrevet i 1973, og som vi fant i Gunnars etterlatte papirer. Det ble utgitt i forbindelse med
Juss-Buss’ 30-årsjubileum i 2001. Her heter det om bakgrunnen for å få i gang et rettshjelpstiltak for studenter:
«I 1970 begynte noen juridiske studenter å legge grunnlaget for å etablere en ny, relativt utradisjonell virksomhet som hadde sammenheng med det faget studentene snart
skulle avslutte studiet av. Det gjaldt en ambulerende juridisk veiledningstjeneste
overfor publikum. […]

1 Intro
Som student arbeidet jeg i Juss-Buss fra 1972 til 1974. Som pensjonert professor var jeg
med på å levere innstilling om ny rettshjelpslov i april 2020 (NOU 2020: 5 Likhet for
loven). Mye har skjedd i disse nær 50 årene, men den offentlige rettshjelpen i Norge er
ikke blitt så veldig mye bedre. Det kan tvert imot sies at det offentlige rettshjelpstilbudet
har vært bedre i mellomliggende perioder enn det er i dag. Den bedrøvelige utviklingen
av det offentlige rettshjelpstilbudet i denne perioden er desto mer begredelig på bakgrunn
av at antallet jurister i Norge er 3–4-doblet i samme periode, og at Norge har utviklet seg
til et av verdens rikeste land. Trekker man også inn at rettssystemet er blitt langt mer om
fattende og komplisert, og at det er blitt stadig vanskeligere for befolkningen å bli kjent
med og kunne nyttiggjøre seg sine rettigheter, blir det nærmest uforklarlig at rettshjelpen
ikke har fulgt med i den ellers omfattende velferdsutviklingen.
Juss-Buss var ikke bare det første studentrettshjelpstiltaket i Norge da det ble etablert
i 1971. Det var også det første organiserte forsøket på å få til en rettspolitisk diskusjon og
forbedringer i rettshjelpssystemet gjennom praktisk, politisk og forskningsbasert virksomhet. Det skulle komme flere studentrettshjelpstiltak i årene som kom, jeg nevner Jussformidlingen i Bergen i 1972, Juridisk Rådgivning for Kvinner i 1974, og Jusshjelpa i
Tromsø i 1988. De har alle utgjort et viktig innslag i offentligheten om rettshjelp og som
rettshjelpere for utsatte grupper. Ikke minst utgjør tidligere medarbeidere i studentrettshjelpen et betydelig innslag i den norske juristprofesjonen og er et merkbart bidrag til at
norske jurister ikke bare er opptatt av forretningsjus og penger.
Det var tre unge jussstudenter som sto bak initiativet om å sette i gang et rettshjelpsprosjekt med studenter. De tre, Gunnar de Capua, Frithjof Feydt og Audun Edwardsen,
hadde alle en mer eller mindre løs tilknytning til Institutt for kriminologi og strafferett.
De ønsket at Juss-Buss skulle ha en tilknytning til Det juridiske fakultet og bli en del av
Institutt for rettssosiologi, og slik ble det. Gunnar døde allerede i 1994, 52 år gammel,
mens Frithjof døde mens jeg arbeidet med denne artikkelen, i november 2020. Gunnar
arbeidet i sine senere år som fiskeribyråkrat med internasjonalt samarbeid og EØS-forhandlingene, mens Frithjof var en profilert og pågående forsvarsadvokat. Audun ble etter
hvert fylkesnemndsleder for sosiale saker og var også kjent som revyforfatter og revy
skuespiller, venstrepolitiker mv.

Planene for denne veiledningstjenesten var ikke mer presise enn at de stort sett gikk
ut på å starte et tiltak som i noen henseender var beslektet med aksjonsforskningsprosjekter. En viss inspirasjon var vel også hentet fra rettshjelpstiltak som var ledd i den
krig som ble erklært mot USA’s fattigdom i midten av 1960-åra» (de Capua 2001).
Vi kan med andre ord si at det var med nokså blanke ark at Juss-Buss beveget seg ut i
virkeligheten med sitt første saksmottak på Oppsal 24. september 1971.
Denne beretningen består av to hoveddeler. Den første er en byvandring gjennom
Oslo, fra der Juss-Buss hadde sin fødsel i Fuglehauggata og til foreløpig siste stopp i Skippergata, med et forsøk på å få fram noen mer eller mindre viktige hendelser som knytter
seg til de forskjellige stedene. Framstillingen er inspirert av den finlandssvenske forfatteren Henrik Tikkanens fem binds såkalte adresseromanserie (Tikkanen 1975–1982), som
begynner i kjent finsk stil: «Detta är en gruvlig berättelse om brå död, ofärd, hor och
brännvin.» Det er ikke heri inspirasjonen ligger, men i forflyttingen fra sted til sted.
Den andre hoveddelen er et forsøk på å beskrive de ulike sentrale målsettingene i Juss-
Buss’ arbeid og å binde disse sammen til en overordnet helhet. Juss-Buss består av mer
enn rettshjelp.
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2	Juss-Buss – en vandrehistorie fra
Frognerparken til Skippergata
2.1	Den første tiden – Fuglehauggata 6 og den grønne Magirus Deutz
Det var Gunnar som drev arbeidet videre fra planleggingsstadiet til etablering og drift.
Som den første daglige leder fikk han kontor i Fuglehauggata like ved Frognerparken, der
Institutt for rettssosiologi holdt til sammen med Institutt for samfunnsforskning. Dette var
en gammel villa som var omgjort til kontorer, hvor Juss-Buss også hadde plenumsmøtene
sine i 2. etasje. Plenumsmøtene var den første tiden den eneste felles møteplassen for hele
Juss-Buss, som den gang som nå besto av rundt 30 medarbeidere. Møtene hadde lett for å
drøye ut i tid både fordi mange av enkeltsakene ble tatt opp til diskusjon (det skulle lite til
for at en sak ble ansett som prinsipielt viktig den første tiden), og fordi en diskusjon om
en sak kunne gli over i mer generelle diskusjoner. En medarbeider som skulle bli en profilert topp i domstolssystemet, kom med et utsagn som festet seg hos mange: «Husk at
lovgivningen kun har en veiledende karakter.» Et sterkt ønske blant mange bidro til at
møtene ble avviklet i tide til å rekke en øl eller to på Restaurant Larsen på Majorstua.
Thomas Mathiesen har skrevet om miljøet i Fuglehauggata i artikkelen «Huset med det
rare i» (Mathiesen 2001), der det rare ikke bare henspiller på huset, men også menneskene.
Det var et åpent hus, også for mennesker i sosial nød. Hjalmar – eller Gamle Haien, som
han ble kalt – var krigsseiler og hjemløs finnmarking, som ofte kom innom, noen ganger
for å lage mat på kjøkkenet. Det gikk ikke alltid bra, en gang kunne det ha blitt brann. En
annen gang kom han stolt for å fortelle oss at han hadde vært og kjøpt gravkiste før han
rakk å drikke opp krigspensjonen sin. Ikke så lenge etter døde han. Han er udødeliggjort i
Ole Paus’ debutplate «Der ute – der inne» med visa «Gamle haiens vise» (Paus 1970).
Bortsett fra lederkontor og møterom hadde ikke Juss-Buss andre romlige tilholdssteder den første tiden. Det var før arkivenes tid, og den enkelte medarbeider hadde sakene
sine i veska (skuldervesker ment for fiske var spesielt populære i den første tiden) og på
hybelen. Med andre ord ikke noe helt vanntett system.
Men i tillegg kom bussen, en stor buss i starten, en grønnmalt Magirus Deutz. Den
var kjøpt for en billig penge og ble istandsatt på bilmekanikerlinja på Oslo yrkesskole.
Den hadde to kontorer adskilt med en lettvegg, og den hadde mobiltelefon. For oss i dag
kan det være vanskelig å forestille seg en mobiltelefon i 1971, og så veldig mobil var den
heller ikke, jeg vil anslå den til rundt 20 kilo. En fordel med den var at det ikke var mulig
å snakke i munnen på hverandre. Man måtte først ringe til en sentral, som så koplet en
opp til det nummeret man skulle snakke med. Kommunikasjonen var enveis, når man
hadde snakket nok til at den andre burde få ordet, måtte man trykke på en knapp, og det
var i bokstavelig forstand over og ut. Skulle man få ordet igjen, måtte motparten trykke
på knappen. Det tok litt tid å vende seg til systemet og å få samtalene til å flyte. Men
telefonen var kjekk å ha i en del situasjoner, som når man satt med klienter ute i felten.
«Magirus» var ikke grei å få til å gå og måtte stadig ha hjelp for å komme i gang. Da
den etter noen måneder stanset opp i rundkjøringen på Solli plass og skapte betydelige
trafikkproblemer, var tålmodigheten over. Den ble byttet ut med en moelvenbrakke som
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ble innredet som kontor og tauet fra sted til sted. I tillegg fikk vi etter hvert en lesesal i
Handelsstanden med inngang fra Karl Johan. Dette bidro til at det ble et slags arbeids
miljø i det daglige, men det var ellers mye sosialt samvær som bandt medarbeiderne sam
men. Etter plenumsmøtene var det altså fast skikk å gå på Larsen på Majorstua. På et av
disse Larsen-besøkene, høsten 1973, ble idéen om behovet for en forening for radikale
jurister tatt opp, og det ble raskt valgt et interimsstyre for å forberede dannelsen av en slik
forening. Rettspolitisk forening ble stiftet 6. juni 1974 og kom raskt i gang med tidsskriftet Hefte for Kritisk Juss (senere bare Kritisk Juss).
Et svært populært TV-program i slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-årene var
«Retten er satt», der jusstudenter framførte fiktive rettssaker. Et av programmene ble gitt
til Juss-Buss, som hadde stor suksess med framføringen av sin sak om husokkupasjon
med jussbussere i rollene, blant annet Bjørn Haukland (jussbusser nr. 16). Begeistringen
på festen etter at programmet hadde hatt premiere, var så stor at det ble kjørt scooter inne
i huset som noen juss-bussere hadde leid og der premierefesten ble holdt. Det ble reist
spørsmål ved om det var lovlig med innendørs scooterkjøring, uavhengig av promille.
Kjøringen tilbake til Oslo sentrum tidlig på morgenen ble forbigått i stillhet.
Blant de 50 første som arbeidet i Juss-Buss, var det 42 gutter og åtte jenter. Den første registrerte kvinnelige medarbeider, som 08, var Else Bugge Fougner, senere profilert
advokat og justisminister en periode. Hun var med fra starten i 1971.
Med årene i Fuglehauggata var også Gunnar de Capuas tid som daglig leder ute. Han
hadde gjort en formidabel innsats med å få Juss-Buss i gang og med å bidra til kursen på
Juss-Buss’ virksomhet. I perioder var kreativiteten ustoppelig, og han hadde et sosialt liv
og kontaktnett som brakte Juss-Buss i kontakt med politikere, pressefolk, organisasjoner
og politiske aktivister, som Juss-Buss så fikk samarbeidsrelasjoner til.
Gunnar kommuniserte blant annet med medarbeiderne gjennom sine Bussbrev, som
kunne være fra tre linjer til ca. 20 sider, stensilerte og skrevet etter innfallsmetoden. Antakelig var det dagsformen som styrte om brevene ble skrevet på bokmål eller nynorsk. Mange
av brevene, ofte med ukonvensjonelle innfallsvinkler, kunne gi de unge medarbeiderne
mange verdifulle impulser til ettertanke. Av og til kunne man lure på hva han egentlig mente.
Det ikke alle visste, var at Gunnar aldri ble cand. jur. Det var datidens obligatoriske
bokføringsprøve som sto i veien for det. Noen halvhjertete forsøk på å gå opp til eksamen
førte til stryk, og så rant det ut i sanden. Det spilte neppe noen stor rolle for hans videre
karriere, men etter at kravet til bokføring var opphevet i 1994, hadde jeg en utekveld med
ham i romjula samme år. Der tok jeg opp med ham at det første vi skulle gjøre på nyåret,
var å sørge for at han skulle få papir fra Det juridiske fakultet på at han var cand.jur. Jeg
regnet med at dette ville være nokså kurant etter at kravet var bortfalt. Men to dager
senere fikk jeg oppringing om at Gunnar var død. Hjertet hadde stanset.
Det første store bokprosjektet med grunnlag i Juss-Buss’ virksomhet, Rettshjelp og
samfunnsstruktur, kom i 1975. Boka var redigert av Arild Eidesen (Juss-Buss-medarbeider 038, senere førstelagmann i Hålogaland), Ståle Eskeland (senere strafferettsprofessor
mv.) og Thomas Mathiesen (professor i rettssosiologi og utrettelig kriminalpolitiker).
Boka hadde blant annet et kapittel med en oversikt over etableringen av og arbeidet i
Juss-Buss, skrevet av Gunnar de Capua. Tre av de viktigste områdene for rettshjelp ble
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presentert i egne kapitler. «Rettshjelp til fremmedarbeidere i Norge» var skrevet av Odd
B. Edvardsen, Trond Einung, Tor Langbach, Harald Svennebye og Terje Aakvaag. «Rettshjelp til norske sigøynere» var skrevet av Kristian Andenæs og «Rettshjelp til herbergister» av Steingrim Bull og Arild O. Eidesen. Thomas Mathiesen hadde et konkluderende
kapittel om «Noen konklusjoner om rettshjelp, rettspolitikk og samfunnsstruktur» (Eidesen, Eskeland og Mathiesen 1975).

2.2 Sporveisgata 35 – et kvantesprang for Juss-Buss
Huset med det rare i, Fuglehauggata 6, sto for fall. Rivningsmotstanderne var velartikulerte, men som så ofte før og senere var det ikke nok med mer eller mindre gode argumenter mot de som ville ha et nytt og større bygg på tomten. Til stor sorg for Institutt for
rettssosiologi ble huset revet i 1977, og instituttet flyttet til Sporveisgata 35 (et noe misvisende navn på en vei uten sporvogn eller trikk). For Juss-Buss var dette en gledelig begivenhet. De romslige lokalene i Sporveisgata ga også god plass til Juss-Buss, med møterom, eget kontor for daglig leder og egne rom for hver enkelt gruppe. I tillegg ga det
nærhet til det faglige miljøet på rettssosiologien, der Thomas Mathiesen, Ståle Eskeland,
Jon T. Johnsen (som hadde overtatt som leder for Juss-Buss i 1978), Karin Widerberg mfl.
var; folk som skulle bli profilerte professorer på ulike felter. Den som skulle bli den mest
profilerte av alle, var den unge forskeren Terje Rød Larsen, senere fredsforhandler mv. og
verdensberømt av flere årsaker.
Med dette gikk Juss-Buss inn i en ny fase. Gründerperioden under Gunnar de Capuas
kreative, men noe uryddige, ledelse ble avløst av en betydelig fastere styring, og rutiner,
arkiv og økonomi kom på stell. Det faglige arbeidet ble på en mer systematisk måte kombinert med forskning. Mens Gunnar de Capua var alene om ledelsen av Juss-Buss som
daglig leder, ble det under Jon T. Johnsen etablert en ledelsesstruktur med Johnsen som
prosjektleder og en tidligere studentmedarbeider i Juss-Buss som daglig leder. Johnsen
var ansatt i en amanuensisstilling og hadde hele sin arbeidsplikt i Juss-Buss og til
forskning om rettshjelp. Den daglige lederen ble ansatt etter de samme retningslinjene
som fortsatt gjelder: for 1 ½ år.
Til den økende mengden forefallende kontorarbeid mv. ble det engasjert sivilarbeidere, én eller to av gangen. I en tid da alle (menn) ble innkalt til militærtjeneste såframt
de hadde tilstrekkelige fysiske og åndelige egenskaper (kravene var ikke altfor høye når
det gjaldt det siste), var det mange som nektet militærtjeneste. Ble man godkjent som
militærnekter, måtte man vanligvis gjennomgå siviltjeneste av tilsvarende lengde som
militærtjenesten. Blant sivilarbeiderne var det vanligvis også velkvalifiserte juridiske studenter og ferdige jurister, som gjerne ville arbeide i Juss-Buss framfor å drive med forefallende arbeid på institusjoner, og mange hadde verdifulle bidrag også til den faglige
virksomheten i Juss-Buss. En av fakultetets professorer, Torkel Opsahl, var sivilarbeider
en periode, likeledes kjente advokater. Tidvis kunne det være et problem at sivilarbeideren hadde høyere kompetanse enn daglig leder og de øvrige medarbeiderne og ikke var
spesielt motivert for å gjøre «drittarbeidet» som de ble satt til.
Jon T. Johnsen hadde satt i gang et stort forskningsprosjekt om rettshjelp i NordNorge i 1974, med base på Universitetet i Tromsø. En rekke tidligere medarbeidere i
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Juss-Buss ble engasjert som vitenskapelige assistenter, og de medvirket ved å yte rettshjelp ute i distriktene og ved å bearbeide det innsamlete materialet. Prosjektet resulterte i
flere omfattende rapporter skrevet av Jon T. Johnsen og en spesialfagsavhandling til juridisk embetseksamen, «Rettshjelp i grisgrendte strøk», av Hjallis Bakke, Kjell Brygfjeld
og Håkon Elvenes (Oslo 1975). Johnsen arbeidet videre med rettshjelpsforskning etter at
han hadde overtatt ledelsen av Juss-Buss, og i 1986 disputerte han på sin omfattende
avhandling «Retten til juridisk bistand» (Johnsen 1987).

2.3 St. Olavs gate 29 – Mot sentrum, i helveteslærens fotspor
Både Institutt for rettssosiologi og Juss-Buss trivdes i Sporveisgata, og med å holde til i
god avstand fra fakultetet. Fakultetet, derimot, ville i annen halvdel av 1980-årene gjerne
at vi skulle komme nærmere resten av fakultetet. Det ble flytting til St. Olavs gate 29 for
både Juss-Buss og instituttet, med andre ord stadig nærmere fakultetet, men fortsatt litt i
utkanten. Juss-Buss fikk litt større lokaler og dessuten møte- og festlokaler i kjelleren. Det
nyetablerte menneskerettighetsinstituttet hadde fra starten av lokaler i det samme huset,
som tidligere hadde huset Menighetsfakultetet. Det var Menighetsfakultetets ubestridte
leder gjennom flere tiår, teologiprofessor Hallesby, som i 1953 skremte vettet av det norske
folk med trusler i radioen om at man havnet i helvete om man ikke oppførte seg ordentlig:
«Hvordan kan du som er uomvendt, hvordan kan du legge deg rolig til å sove om
kvelden, du som ikke vet enten du vågner i din egen seng eller i helvede? […] Du vet
at om du stupte død ned på gulvet nu, så stupte du rett i helvede!» (Ole Hallesby i
NRK radio 1953)
Etter mer enn ti år som prosjektleder for Juss-Buss overlot Jon T. Johnsen i 1989 oppgaven til undertegnete (Kristian Andenæs). Johnsen gikk over til Institutt for offentlig rett
for å arbeide med straffeprosess og fortsatte med rettshjelpsforskning. Jeg hadde blant
annet arbeidet som dommerfullmektig og amanuensis i Tromsø i noen år, og noen år som
forsker ved Institutt for rettssosiologi, og hadde som tidligere nevnt vært studentmedarbeider i Juss-Buss i 1972–74. Da jobbet jeg først og fremst med rettshjelp til de norske
sigøynerne, og jeg ble forskrekket over den lave kvaliteten på sosialtjenesten i Oslo. Sosialtjenestens mangelfulle kjennskap til lovgivningen og manglende respekt for klientenes
rettigheter skulle bli en ledetråd for mye av mitt arbeid i årene som kom, og i 1993 disputerte jeg på avhandlingen «Sosialomsorg i gode og onde dager» (Andenæs 1992b), som
hadde som hovedtema sosialarbeidernes forståelse og anvendelse av rettsregler.
Da Juss-Buss fikk sin første kvinnelige medarbeider i 1971, var den moderne innvandringen fra Asia og Afrika helt i startfasen, og det nærmeste vi hadde av medarbeidere
med innvandrerbakgrunn, var annengenerasjonsitalieneren Gunnar de Capua.1 Det skulle
gå nærmere 25 år før Juss-Buss fikk den første medarbeideren med ikke-vestlig bakgrunn. Farrah Ghazanfar ble medarbeider nr. 500 i 1994.
1 Capua var en storby i antikken, liggende like nord for Napoli og mest kjent for det store slaveopprøret under
ledelse av Spartacus i 73–-70 før vår tidsregning. I dag er det nærmest en landsby, som oppsøkes av spesielt
interesserte
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2.4 Arbins gate 7 – Mellom slottet og Ruseløkka
Både Juss-Buss og instituttet trivdes godt i St. Olavs gate, men fakultetet hadde både
ekspansjons- og sentraliseringsplaner. Fakultetet hadde leid St. Olavs plass 5, det senere
Domus Nova. Og huset skulle fylles med folk, lesesaler, biblioteker og institutter. Kriminologi og rettssosiologi fikk de to øverste etasjene i bygget, og Juss-Buss var tilbudt
lokaler på grunnplan, med egen inngang rett fra gata. Men Juss-Buss var blitt glad i lokalene sine i St. Olavs gate og hadde nettopp gjennomført et oppussingsprosjekt med gilde
farger på kontorene og i møtelokalene. De syntes også at de nye lokalene ble for nært
fakultetet og studentene, og at de ga manglende diskresjon for klientene. Dessuten syntes
de nok at det ble litt for fint med nyoppussete lokaler i den gamle Helserådsbygningen.
Det var dermed klart for at instituttet flyttet, mens Juss-Buss ble værende. Dette skulle bli
en kortvarig glede, for det gikk ikke lang tid før universitetet ville bruke Juss-Buss’ lokaler til andre formål. Nok en gang måtte Juss-Buss ut på byen for å finne et nytt sted å
være. Det skulle bli en nokså komplisert prosess. Det kom tilbud fra universitetet som
ikke var tilfredsstillende for Juss-Buss’ formål. Før situasjonen ble helt prekær, kom hjelpen fra uventet hold. En tidligere jussbusser tok kontakt og fortalte at familien hans eide
en gammel bygård i Arbins gate, og der var det blitt ledige lokaler i 1. etasje og kjelleren.
Bortsett fra at lokalene var heller slitne, var det mye likhet med St. Olavs gate, så tilbudet
ble tatt imot med begeistring. En viss skepsis mot den geografiske plasseringen, nær slottet
og Henrik Ibsens leilighet i Arbins gate 1, men en noe mer perifer beliggenhet for mange
av klientgruppene kunne ikke tillegges avgjørende vekt.
Etter at Juss-Buss var vel etablert i Arbins gate, ble det også nødvendig for JURK å
finne seg nye lokaler, og tilfeldighetene ville ha det til at de flyttet inn i lokaler ved siden
av Juss-Buss, med samme inngang fra gata. Dette ga seg etter hvert utslag i økt samarbeid
mellom tiltakene, og det første ekteskap mellom en fra JURK og en fra Juss-Buss fant
sted i midten av 1990-årene, fyldig beskrevet i festskriftet til Juss-Buss’ 25-årsjubileum
(Festskrift til Juss-Buss, Oslo 1996).
Etter vel 20 år som prosjektleder sa jeg takk for meg i 2009. Etter så mange år var det
naturlig å overlate ansvaret for Juss-Buss til yngre krefter. Dessuten var det blitt mer enn
nok av andre oppgaver, som professor i rettssosiologi og instituttleder for det sammenslåtte instituttet for kriminologi og rettssosiologi. I første omgang ble oppgaven overtatt
av Olaf Halvorsen Rønning som et engasjement på fire år. Han hadde bakgrunn fra JussBuss og hadde skrevet en viktig avhandling om unntaksbestemmelsene i lov om fri rettshjelp (Bentzen og Halvorsen Rønning 2008). Etter utløpet av engasjementet ble han dommerfullmektig, og som en midlertidig løsning overtok jeg igjen ansvaret fram til 2014,
men med begrensete oppgaver, blant annet å medvirke til at Juss-Buss måtte skaffes nye
lokaler. I 2014 kom Rønning tilbake til fakultetet som stipendiat på et doktorgradsprosjekt om rettshjelp og menneskerettigheter – og med ansvar for Juss-Buss.
Lokalene i Arbins gate ble ikke mindre slitne etter hvert. De ble erklært uegnet for
kontorbruk av universitetet og Arbeidstilsynet, og en omfattende prosess med å finne nye
egnete lokaler ble satt i gang. Denne gangen var ambisjonene relativt store. Gatejuristen
var kommet til som en viktig aktør på rettshjelpsmarkedet, og målet ble å finne egnete
lokaler som kunne samle Gatejuristen i Oslo, JURK og Juss-Buss under ett tak, og med
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en mer hensiktsmessig geografisk plassering. Kontoret for Fri Rettshjelp var også invitert
til å bli med i samarbeidet, men de satt på en lengre leiekontrakt i lokalene sine i Storgata.

2.5 Skippergata 23 – «Jusshus» og flotte lokaler i slitent område
Etter langvarig søking, undersøking av ulike alternativer og forhandlinger med gårdeiere
falt valget på et bygg i Skippergata 23. Her var det mer enn god nok plass for hvert av
tiltakene, felles møte- og oppholdsrom, felles inngang og resepsjon og mulighet for eventuell ekspansjon. Etter langvarige forhandlinger, med aktiv medvirkning fra universitetets
eiendomsavdeling, ble kontrakt inngått og et langvarig oppussingsarbeid igangsatt.
Resultatet ble flotte og romslige lokaler i et område av Oslo som lå nærmere mange av
klientene enn de tidligere lokalene hadde gjort.
Med innflytting i Skippergata var grunnlaget lagt for et samarbeid mellom tre rettshjelpstiltak med ulike profiler, men også sammenfallende interesser.
Nå skulle det etter hvert vise seg at det ikke var så enkelt å få til et godt samarbeid.
Mens Juss-buss og JURK var godt samkjørte, utviklet samarbeidet med Gatejuristen i
Oslo seg til å bli vanskelig. Dette medførte at man ikke fikk et velfungerende «Jusshus»,
som hadde vært målsettingen. Det må være lov til å uttrykke ønske om en mer løfterik
utvikling i framtiden. Både Jussbuss og JURK lever i beste velgående, og i skrivende
stund foregår en omfattende omorganiseringsprosess i Gatejuristen.
Med Juss-Buss i Skippergata ble det faglige ansvaret overtatt av Anders Løvlie, tidligere juss-busser, ansatt på Institutt for offentlig rett, der han særlig arbeider med strafferett og straffeprosess. For mange er han også kjent som halvparten av duoen Ravi og DJ
Løv, som hadde sin storhetstid rundt 2005, blant annet med landeplagen «Tsjeriåu».
Jussbuss har også pyntet på sin grafiske profil og endret i 2015 navn fra Juss-Buss til
Jussbuss. For ikke å tukle med historien har jeg konsekvent skrevet Juss-Buss når jeg
skriver om forhold før profilpyntingen.
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3	Rettshjelp i kjernen – og lag på lag med avledete aktiviteter
3.1 Kort vei fra informasjon til rettshjelp
Før virksomheten kom i gang i september 1971, var det informasjon som sto som den
sentrale målsettingen. I navnet til Juss-Buss var det føyd til «Juss-studentenes rettsinformasjon». Selv om studentene var kjent for å være store i kjeften på denne tiden, var de
sett med dagens øyne forbausende beskjedne når det gjaldt troen på egne forutsetninger
for å drive praktisk juridisk arbeid:
«Samtidig bygget begrensningen på en følelse av at juridiske studenter ikke er tilstrekkelig kvalifisert til å kunne yte en fullgod juridisk bistand. Utgangspunktet for
prosjektet var derfor at det bare skulle gis veiledning om hvor og hvordan folk skulle
søke juridisk bistand, ikke gis slik bistand. Den informasjonen prosjektet ervervet på
denne måten, skulle føres tilbake til administrasjonen, eventuelt brukes i avhandlinger i rettsstudiet.» (de Capua 1975)
Møtet med virkeligheten på Oppsal i september 1971 sprengte disse forestillingene fullstendig så å si fra første dag i møte med klienter. Det ville vært helt utilstrekkelig å begrense seg
til informasjons- og formidlingsvirksomhet:
«Det var utilstrekkelig fordi problemene ellers åpenbart ikke ville bli løst av andre
hjelpere. Det var utilstrekkelig fordi de problemer folk kom med til bussen, viste seg
uten vanskeligheter og betenkeligheter å kunne løses av studenter. Allerede i begynnelsen gled derfor prosjektet over fra å være et informasjons- og formidlingsprosjekt
til å bli et rettshjelpsprosjekt parallelt med de andre eksisterende rettshjelpsinstitusjoner i samfunnet.» (de Capua 1975)
Informasjon og formidling har alltid vært en viktig side ved virksomheten i Juss-Buss.
Tallrike avhandlinger, rapporter og undersøkelser i artikler i tidsskrifter og aviser, samt
innlegg på seminarer og andre møter har utgjort en betydelig rettspolitisk og rettsvitenskapelig innsats gjennom 50 år, i de senere år også gjennom digitale medier. Innsatsen har
i stor utstrekning vært kanalisert til mindre privilegerte grupper med et rettshjelpsbehov
av mindre interesse for de tradisjonelle juristmiljøene.
Men fra dag én ble konkret rettshjelp det dominerende grunnlaget for arbeidet i Juss-Buss.
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3.2 Rettshjelp
Bussen – den grønnmalte Magirus Deutz – var klar for sin første utrykning 24. september
1971.
Fra første dag på Oppsal var tilstrømmingen stor. Blant medarbeiderne på første saksmottak var jussbusser nr. 20 Steinar Winther Christensen, i 2021 fortsatt aktiv som leder i
Besteforeldrenes klimaaksjon. At Juss-Buss også var representert med egen sosionom,
jussbusser nr. 21 Kari Glomsaas, vitner kanskje om at det var forestillinger om at man
kunne møte andre problemer enn juridiske nøtter. I fortsettelsen ble det ikke vanlig at det
var med sosionom på vakt.
De første 18 ukene i drift var bussen plassert på Oppsal, Grünerløkka, Stovner og
Sagene, med andre ord annenhver gang i en gammel bydel i Oslo og i en ny drabantby.
Dette medførte 823 henvendelser og 890 saker (de Capua 1981). De to neste stedene, i
1972 var bussen plassert på Majorstua og Lambertseter, resulterte i til sammen 483 henvendelser. I løpet av det første året mottok Juss-Buss i alt ca. 1 600 saker (de Capua 1981).
Så og si fra første dag ble det, som det framgår av sitatene over, klart at forestillingen
om at man primært skulle drive med informasjon og henvisning til andre som kunne
bistå, var en illusjon som måtte oppgis. Stort sett var det ikke andre å henvise til, og
skulle klientene få hjelp, var det Juss-Buss som måtte trå til. Snart fant studentene også ut
at de jo hadde gode forutsetninger for å hjelpe til med de fleste spørsmål, og at man kunne
få hjelp dersom det var nødvendig, av lærere på fakultetet eller andre erfarne jurister.
Etter hvert ble en av erfaringene at det ble gjort mye dårlig arbeid av advokater, jurister i
forvaltningen og andre saksbehandlere, og at det var rart at det ikke var noe videre oppmerksomhet rundt dette.
Det var ikke alle som var så sikre på det. Mange var skeptiske til at juridiske studenter skulle drive rettshjelp. Mange i det etablerte juristmiljøet så med et skjevt og til dels
irritert blikk på de unge rabulister. Med dagens øyne er Advokatforeningens brev til Det
juridiske fakultet i romjula 1971 et komisk høydepunkt. Advokatforeningen var sjokkert
og svært bekymret for at juridiske studenter skulle arbeide som rettshjelpere:
«Man kan ikke slå seg til ro med at dårlig rettshjelp er bedre enn ingen. Tvert imot vil
et dårlig råd kunne skade mer enn intet råd.» (Advokatforeningen desember 1971).
Vi hadde heldigvis på den tiden en ledelse på fakultetet som kunne gi svar på tiltale.
Fakultetet hadde full tillit til at virksomheten ble drevet forsvarlig og under kyndig veiledning, og Advokatforeningen hadde ingen som helst indikasjoner på at det ble utført
dårlig arbeid i Juss-Buss. Jeg vil tro at det er mange i Advokatforeningen som i ettertid
har gremmet seg over dette utspillet!
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Vi har en oversikt over hva slags henvendelser som kom inn det første 1 ½ år – september
1971–februar 1973 (de Capua 1975):
Saksområder i % (n 2166)
Arverett

18,4

Familierett

10,3

skyldes selvsagt koronaepidemien. Kontoret måtte stenges i perioder, og oppsøkende
virksomhet måtte i stor grad innstilles.
Det er et formidabelt antall saker, som representerer et formidabelt antall mennesker
som har fått hjelp i årenes løp. I gjennomsnitt er det også et imponerende antall saker som
den enkelte medarbeider har arbeidet med, i tillegg til de andre oppgavene.

Kjøpsrett

5,0

3.3 Rettspolitikk

Tingsrett

9,0

Veien fra rettshjelp til rettspolitikk var ikke lang:

Husleierett

10,2

Erstatningsrett

5,5

Trygde- og sosialrett

7,9

Gjeld mv.

3,4

Strafferett

3,2

Skatterett

13,2

Arbeidsrett

3,5

Klage på vedtak

1,4

Ymse

7,8

Ikke opplyst

1,2

I starten var det ikke begrensninger i hvem som ble gitt hjelp, ut fra inntekt/formue og
heller ingen begrensninger ut fra saksområder. Som vi ser, var mer enn 50 % av sakene
som kom inn i den første perioden, arverett, familierett, tingsrett og skatterett. Det meste
av det som ble registrert som skatterett, var selvangivelser fra januar/februar 1972. JussBuss så at det var nødvendig å prioritere saksområder som var viktige for ressursfattige
klientgrupper. Særlig arverett og skatterett var det generelt sett enkelt å holde utenfor
prioriterte saksområder. Når det for eksempel gjaldt familierett, så man at mange av
sakene var langvarige og kompliserte og burde unngås av disse grunner.
I neste omgang så man at det var noen rettsområder som pekte seg ut som spesielt
viktige, og at det her burde foregå en viss spesialisering. Dette resulterte i opprettelsen av
«sigøynergruppa», som særlig arbeidet med statsborgerrett og trygde- og sosialrettslige
spørsmål for de norske sigøynerne, «fremmedarbeidergruppa», som arbeidet med utlendingsrettslige og andre rettsområder av særlig betydning for innvandrere, og «bolig- og
husleiegruppa» (Berg 1981). Denne organiseringen har fulgt Juss-Buss i alle år. Gruppenes navn og ansvarsområder er blitt tilpasset utviklingen i klientmassen og deres juridiske
problemer.
Fra 1971 og fram til 2021 har Jussbuss etter et grovt anslag mottatt 150 000–200 000
saker, fordelt på mer enn 1 100 medarbeidere. Det første året, i 1971–1972, tok Juss-Buss
imot ca. 1 600 saker. I 2018 lå tallet på nær 6 000, mens det falt til ca. 4 500 i 2020. Fallet

«Det ble raskt klart at betydelige deler av virksomheten måtte brukes på politisk og
rettspolitisk virksomhet. Klienttilstrømmingen var fra første stund stor, og problemene mange. Juss-Buss kunne ikke bidra til å løse alle enkeltmenneskers problemer.
Svaret ble å kanalisere erfaringene inn i politisk/rettspolitisk virksomhet, søke å
påvirke systemet, motparter osv. i retning av generelle endringer. Valget av side var
ikke noe problem.» (Andenæs 1992a)
For å arbeide med rettspolitikk ble det også opprettet arbeidsgrupper. De første arbeidsgruppene arbeidet med å utarbeide en brosjyre for leieboere i eldre bystrøk og om institusjonsbeboeres problemer (særlig husville eller herbergister), fremmedarbeideres rettslige
problemer, sigøynernes problemer, endringer i husleielovens oppsigelsesregler og borettslagenes organisering. Arbeidet med institusjonsbeboere, fremmedarbeidere og sigøynere
skulle blant annet bli til omfattende kapitler i den første boka med grunnlag i Juss-Buss’
virksomhet, Rettshjelp og samfunnsstruktur (Eidesen, Eskeland og Mathiesen 1975).
Jussbuss har i alle år vært en sentral rettspolitisk aktør når det gjelder rettshjelp,
og når det gjelder de sentrale klientgruppene og rettsområdene som Jussbuss har arbeidet med.
Jeg vil særlig trekke fram to områder. Det første er innvandrings- og utlendingsrett og
det andre er fangerett. Den moderne innvandringen til Norge startet rundt 1970 og ble i
den første perioden dominert av arbeidsinnvandrere fra Pakistan, etterfulgt av innvandrere fra andre asiatiske land og fra Afrika. Norge var totalt uforberedt på denne innvandringen. Ingen ting var på plass for å håndtere de utfordringene som fulgte. Innvandring
var i begrenset grad rettslig regulert, fremmedloven av 1956 var skrevet med tanke på
helt andre utfordringer, og den sentrale utlendingsforvaltning, Statens Utlendingskontor,
besto i 1970-årene av en juridisk utdannet kontorsjef og en kontormedarbeider. Arbeidsliv, boligmarked og velferdstjenester var heller ikke tilpasset de nye utfordringene. Med
dette utgangspunktet var Juss-Buss blant pionerene når det gjaldt å tale innvandreres sak,
i form av rettshjelp og utadrettet politisk virksomhet. Dette engasjementet har fortsatt i
alle år, i noe medgang, men mest motgang. Juss-Buss har ved å fokusere på den enkeltes
situasjon og rettigheter vært et viktig korrektiv til utlendingsmyndighetenes ofte ufølsomme systemperspektiv.
Det tok litt tid før fangeretten ble et viktig felt for Juss-Buss. Det startet med et ikke
helt vellykket prosjekt i samarbeid med Norges Vernesamband, nåværende Kriminalom-
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sorg i frihet. Prosjektet la bare opp til å bistå fanger når de var utenfor fengselet, så det var
begrenset tilstrømming av klienter. Det førte imidlertid til at det ble satt i gang en rettshjelpsundersøkelse i fengslene for å avdekke fangenes behov for rettshjelp (Lid 1981).
Undersøkelsen avdekket omfattende behov for rettshjelp og problemer av stor velferdsmessig betydning. Undersøkelsen førte til at det ble etablert en fengselsgruppe, og etter
hvert ble det gitt tillatelse til å oppsøke fangene inne i fengslene. Fangeretten ble raskt en
sentral del av Juss-Buss’ arbeid, også med et omfattende rettspolitisk engasjement. Ved
siden av KROM har Juss-Buss vært en sentral aktør i den kritiske kriminalpolitikken.

3.4 Forskning
Med spredte unntak ble det produsert lite forskning de første årene. Blant unntakene er
ovennevnte bok Rettshjelp og samfunnsstruktur. Men allerede i 1974 satte Jon T. Johnsen
i gang sitt store forskningsprosjekt om rettshjelpstilbudet. Det kom rapporter fra 1978 og
utover, og i 1986 disputerte han som nevnt på avhandlingen «Retten til juridisk bistand»
(Johnsen 1987). Boka er delvis et resultat av prosjektet hans, men også mange jussbusseres medvirkning og det daglige arbeidet i Juss-Buss.
Et beklagelig trekk ved Juss-Buss gjennom mange år var at det kom lite studentavhandlinger ut av miljøet. Mange prosjekter ble igangsatt, men få ble gjennomført slik at
det ble avhandlinger eller andre publiserte arbeider (Andenæs 1992a). De første registrerte
avhandlingene som baserte seg på arbeidet i Juss-Buss, var Kristian Andenæs: «Rettshjelp
til norske sigøynere» (1974), Hjallis Bakke, Kjell Brygfjeld og Håkon Elvenes: «Rettshjelp i grisgrendte strøk» (1975) og Tor G. Birkeland: «Rettssenter – et alternativ til dagens
fritt rettsrådstilbud?» (1981).
I slutten av 1980-årene løsnet det, og et stort antall viktige undersøkelser ble publisert.
Noen av dem har vært undersøkelser av ulike sider ved rettshjelpssystemet, med viderefør
ing av Ståle Eskeland og Just Finnes Rettshjelp (1973), der dataene som er samlet inn, er
kombinert med et rettshjelpstilbud til informantene.
De fleste avhandlingene er utført på rettsområder med tilknytning til klientgruppenes
juridiske problemer, som fangerett, velferdsrett, utlendingsrett mv. En stor del av undersøkelsene har dekket områder som i liten utstrekning har vært viet interesse i etablerte
forsk
nings
miljøer på universiteter og høgskoler. Ikke minst har Juss-Buss gjort seg
bemerket med undersøkelser i fangerett og utlendingsrett, og velferdsrett er også solid
representert.

3.5 Rettsinformasjon
Informasjon var opprinnelig tenkt som en av Juss-Buss’ hovedoppgaver, jf. undertittelen
i navnet: «Juss-studentenes rettsinformasjon». Som vi har sett, ble det raskt klart at det
ble rettshjelp og ikke rettsinformasjon som ble hovedpilaren i virksomheten. Men informasjon, til den enkelte, til grupper og til befolkningen, har alltid vært en prioritert oppgave for Juss-Buss.
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I senere år er rettsinformasjon, som et element i det bredere begrepet «legal empower
ment», blitt et viktig aksjons- og forskningsområde:
«Legal empowerment har sin opprinnelse i empowerment-bevegelsen som blant
annet oppstod i USA på 1960-tallet, i de politiske og sosiologiske miljøene. Tankegangen går ut på å gi ressurssvake individer og grupper kontroll over eget liv, gjennom å endre de sosiale og politiske realiteter de lever under. Når mennesker får større
personlig kontroll over eget liv, øker også deres sosiale innflytelse, deres politiske
makt og muligheten for å ta del i de lovfestede rettigheter og plikter som det innebærer å være medlem av et demokratisk samfunn» (Nordstrøm 2005).
Rettsinformasjon var viktig da Juss-Buss ble etablert, og er ikke blitt mindre viktig med
årene. Omfanget av rettskilder har eksplodert, og samfunnet blir stadig mer komplekst.
Særlig utfordrende er det for marginaliserte grupper å bli kjent med sine rettigheter og i
neste omgang utnytte dem. Å utnytte erfaringene fra rettshjelpsarbeidet til informasjon,
forskning mv. har derfor vært en viktig utfordring for Juss-Buss. Informasjonen har
skjedd gjennom bøker, brosjyrer, medier, foredrag og konferanser og i kontakten med den
enkelte klient.
Allerede i 1972 kom Håndbok for leieboere i eldre saneringstruede bydeler, som var
et samarbeid mellom Juss-Buss og Grünerløkka leieboerforening. I forordet het det blant
annet:
«De lover som skal verne om den enkelte leieboers rett er ufullkomne i den forstand
at det ofte mangler tvangsmidler og kontrollinstanser som trengs for å følge opp de
formål lovene har. Lovreglene er ikke på langt nær godt nok kjent blant folk og den
informasjon som gis er ofte ensidig gårdeierens. […]
Dette heftet bygger på den oppfatning at rettssystemet i vårt samfunn i stor utstrekning beskytter mektige interessegrupper. Av denne årsak er særlig den private eiendomsrett sterkt vernet.
[…]
Myndighetene har ikke vært villige til eller i stand til å ivareta leieboernes interesser.
Tidligere erfaring har vist at dersom vi vil oppnå noe, er vi nødt til å organisere oss
og sette makt bak kravene. Til slutt vil vi derfor ta med et kapittel om organisering og
hvordan dette kan gjøres» (Juss-Buss mfl. 1972).
En betydelig mer omfattende framstilling av boligretten ble utgitt i 1984, Andersen,
Grønvik og Svoren: Bo trygt. Juss-Buss’ veiledning i boligspørsmål, Pax 1984. Den ble
utgitt i revidert utgave i 1991.
Det mest langsiktige og ambisiøse prosjektet har vært Fangehåndboka. Den ble utgitt
første gang i 1987 og i utvidet og revidert utgave i 1994. Den ble også utgitt på engelsk i
1990 og revidert i 1994. 7. utgave kom i 2018. I tråd med internasjonaliseringen av fangebefolkningen er den også jevnlig revidert på engelsk og er også utkommet på andre
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språk. Målsettingen har vært at den skal være tilgjengelig i alle fengselsceller i Norge.
Populariteten gjør at det er vanskelig å oppfylle denne målsettingen.
En mengde brosjyrer, på ulike språk etter behov, har vært viktige virkemidler for å gi
informasjon til ulike klientgrupper og gi dem bedre forståelse av sine problemer (oversikt
på jussbuss.no). I arbeidsrett er det brosjyrer på engelsk, polsk og spansk, i fengselsrett på
norsk, engelsk, arabisk, litauisk, polsk og rumensk og i utlendingsrett på norsk og engelsk.
Informasjonsvirksomheten til Jussbuss bygger på praktiske erfaringer og er et viktig
bidrag på et område hvor myndighetene svikter fundamentalt. På mange områder er informasjon fra myndighetene praktisk talt ikke-eksisterende, på andre ofte vanskelig tilgjengelig og komplisert å forstå. Spesielt er situasjonen urovekkende når det gjelder informasjon til grupper med språklige eller andre utfordringer. Dette er blant annet tydelig
demonstrert i forbindelse med koronakrisen i 2020/2021, der den mangelfulle informasjonen til språklige minoriteter har fått fatale konsekvenser.
Jussbuss har også vært hyppig deltaker i media, med kronikker, innlegg, faste spalter,
sosiale medier, podcast osv., og har også markert seg som en hyppig arrangør av møter og
konferanser og som medvirkende i andres arrangementer. Jussbuss har for eksempel satt
seg i stor respekt for sin årlige deltakelse på KROMs årlige kriminalpolitiske konferanser,
med solide egne foredrag og aktiv deltakelse i diskusjonene.

3.6 Utdanning
I Juss-Buss’ første år ble det ikke fokusert særlig på opplæring. Man ble kastet rett ut i
det, slik det også var i store deler av det ordinære arbeidslivet. Lurte man på noe, måtte
man spørre andre eller finne ut av det selv.
Selv om det ikke var noen formell opplæring, fungerte jo arbeidet, møtene, samarbeidet med de andre osv. som en opplæringsprosess. Men etter hvert ble opplæringen systematisert og intensivert. Et viktig skille var da Jon T. Johnsen i 1977 overtok ledelsen som
prosjektleder i fast vitenskapelig stilling og fikk en daglig leder til å overta ansvaret for
mye av det daglige rutinearbeidet i samarbeid med en eller to sivilarbeidere.
Opplæringen begynner med en uke med intens begynneropplæring og fortsetter i de
enkelte arbeidsgruppene, og gjennom hele perioden som medarbeider er det en lang rekke
faglige møter, seminarer og konferanser.
Som utdanningstiltak er det flere sider ved læringsprosessen som er framhevet som et
grunnlag for reformer i juristutdanningen (Johnsen 1988). Jeg skal nevne noen momenter
som utvilsomt styrker den nyutdannete jurists møte med det praktiske liv.
For det første får medarbeiderne økt innsikt i rettens sosiale funksjoner og forholdet
mellom juss og politikk, og de får dermed styrket sin bevissthet om den rolle de skal fylle
i samfunnet.
For det annet, og i nær sammenheng med det første, får medarbeiderne omfattende
innsikt i forholdet mellom juss og etikk. Dette har vært forsømt i rettsstudiet, men er
bedret i de senere år.
For det tredje får medarbeiderne en omfattende skrivetrening og trening i å formulere
seg muntlig. Mange holder foredrag og innlegg på møter og seminarer. Skrivetrening

Fra Juss-Buss til ny rettshjelpslov

ble det mer av i jusstudiet etter at det ble obligatorisk å skrive avhandling på slutten av
studiet.
For det fjerde får medarbeiderne omfattende trening i å bearbeide store mengder
materiale til rettsfaktum i den enkelte sak. Fra en omfattende mengde, ofte forvirrende og
motstridende opplysninger, må det relevante stoffet plukkes ut, systematiseres og forklares. Fakta-analyse har vært nærmest ukjent i rettsstudiet.
For det femte får medarbeiderne omfattende trening i klientbehandling. Kommunikasjonen med klienten er avgjørende for å gjøre en god jobb som rettshjelper. Med klienter
over et bredt register, ofte med kulturelle og språklige forutsetninger fjerne fra juristens
egen hverdag, settes medarbeiderne på vanskelige oppgaver. Medarbeiderne får også
omfattende trening i å kommunisere med motparter, skriftlig og muntlig. Dette er også
ferdigheter som ikke tas opp i rettsstudiet.

3.7 Internasjonalt samarbeid
Da Juss-Buss ble etablert i 1971, var det som et barn av sin tid, både nasjonalt og internasjonalt. Som påpekt innledningsvis bygget Juss-Buss blant annet på erfaringer fra USA
og «War against poverty», som ble erklært i midten av 1960-årene. Herfra kom også
idéen om en buss; i USA hadde unge jurister og jusstudenter blitt busset inn i fattige
områder i storbyene for å gi gratis rettshjelp til befolkningen.
Liknende initiativer ble tatt i mange land, først og fremst av radikale unge jurister og
jusstudenter. Juss-Buss er blant de få initiativene som har overlevd alle disse årene, men
det som vokste fram for +/– 50 år siden, har gitt varige resultater, i jusstudier og i retts
livet.
Internasjonalt utviklet Juss-Buss seg til å bli en tung aktør som studentrettshjelpsorganisasjon, noe som førte til at det etter hvert ble mange henvendelser fra utlandet om
samarbeid og om hjelp til å igangsette liknende organisasjoner i andre land og talløse
besøk av forskere, studenter, rettshjelpsorganisasjoner, politikere osv. til Juss-Buss i Oslo.

3.8 Noe annet og mer enn det var tenkt som
Mens utgangspunktet var at Juss-Buss skulle drive rettsinformasjon og forskning, ble virkeligheten at det ble drevet rettshjelp og rettspolitikk. Den rettspolitiske aktiviteten var
høy, og ulike synspunkter på hvor mye rettshjelp som burde gis enkeltindivider i forhold
til generelt rettspolitisk arbeid, kom til å danne grunnlaget for langvarige diskusjoner, for
eksempel på det berømte Bø-seminaret i 1976 (Bruusgaard 1981). Her var en av de sentrale problemstillingene om det fortsatt burde være sterk satsing på individuell rettshjelp,
eller om virksomheten i stor utstrekning burde dreies over mot rettspolitisk virksomhet.
Tankegangen var at det var forsvinnende få man kunne hjelpe med individuell rettshjelp,
i motsetning til med en generell rettspolitisk virksomhet. På sikt har det vist seg at slike
diskusjoner er viktige og nødvendige for at tiltaket ikke skal forfalle til et rent rettshjelpstiltak, som ikke får utnyttet erfaringene fra rettshjelpen til kritisk og reformatorisk virksomhet. Det er i dag bred enighet om at det konkrete rettshjelpsarbeidet må være kjernen
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i virksomheten, men at et omfattende rettspolitisk engasjement er nødvendig for å få mest
mulig effekt av arbeidet.
Mitt hovedpoeng er imidlertid at Juss-Buss ble noe annet enn det var tenkt som. Det
var så løst fundert i utgangspunktet at det kunne utvikles i harmoni med de utfordringer
som naturlig meldte seg, og de interesser som var til stede i studentmiljøet i 1970-årene.
Jeg tror dette var en lykkelig løsning med sikte på å finne en hensiktsmessig form.
Hva ble bygget opp de første årene? For det første ble det bygget opp en fleksibel og
velfungerende organisasjon for rettshjelp og rettspolitikk som maktet å reise mange viktige problemstillinger og stille spørsmål ved mange vedtatte sannheter. Juss-Buss bidro
sterkt til å røske opp i mytene om juriststandens virksomhet.
For det annet ble det skapt holdninger hos en ny generasjon jurister som vektla det
juridiske arbeidets sosiale og politiske dimensjoner og solidaritet med vanskeligstilte
grupper.
For det tredje bidro oppbyggingen av Juss-Buss og organiseringen av virksomheten
til å skape selvtillit og kreativitet hos de som arbeidet der, i sterk kontrast til det hierarkiserende karaktersystemet som har dominert og fungert undertrykkende i juridiske miljøer.
Svært mange opplevde i Juss-Buss at de var i stand til å få frigjort sine evner og gjøre en
utmerket jobb selv om de manglet et førsteklasses teoretisk grunnlag.
Gjennom prøving og feiling ble det i «gründerårene» skapt en modell for rettshjelp
og rettspolitikk som skulle vise seg å være liv laga. Også i et internasjonalt perspektiv var
Juss-Buss tidlig ute; senere er det blitt utviklet studentrettshjelpstiltak og alternative rettshjelpstiltak så å si over hele verden. Praktisk rettshjelp er også blitt et innslag i jusstudiene i mange land. Det at Juss-Buss i begynnelsen hadde lite av forbilder å forholde seg til,
gjør det desto mer imponerende at det utviklet seg til et varig tiltak.
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4 Avslutning – ny rettshjelpslov i det blå?
Jussbuss hadde fra starten av som målsetting å gjøre seg selv overflødig ved å arbeide for
et offentlig rettshjelpstilbud som ivaretar befolkningens behov for rettshjelp på en tilfredsstillende måte. En ny lov vil ikke kunne virkeliggjøre denne målsettingen, men den
kan gjøre situasjonen for befolkningen bedre enn den er i dag.
Etter at jeg hadde begynt å skrive på denne artikkelen, gjorde Jussbuss seg ferdig
med å skrive en omfattende høringsuttalelse til utkastet til ny rettshjelpslov (NOU 2020:
5). Lovutkastet ble levert ved utgangen av april 2020 og hadde som utvalgsleder tingrettsdommer Ingebjørg Tønnesen (jussbusser nr. 591). Jeg var den andre i utvalget med bakgrunn fra Juss-Buss (jussbusser nr. 56 mv.).
Regjeringen Solberg har ikke prioritert å få behandlet saken i løpet av stortingsperioden 2017–2021. Dersom det blir regjeringsskifte i september 2021, vil det være usikkert
om en ny regjering vil behandle saken, eller om arbeidet med ny rettshjelpslov igjen blir
utsatt på ubestemt tid.
Lovutvalget hadde et mandat med restriktive begrensninger når det gjaldt ressursbruk,
men nokså fritt spillerom til å foreslå endringer i systemet, så lenge det totalt sett ikke ble
omfattende økning i utgiftene. Med andre ord et tilsynelatende paradoks, der nye kostnadskrevende tiltak måtte oppveies av kutt på andre områder. Lovutvalgets utkast kan ses
på som et moderat forsøk på å modernisere rettshjelpsordningen, med blant annet justering av inntekts- og formuesgrenser og økte muligheter til å få rettshjelp i konflikter med
forvaltningen. Utvalget aksepterte ikke den feilaktige forestillingen, eller myten, om at
man generelt ikke har behov for rettshjelp i konflikter med forvaltningen, fordi man er
godt hjulpet med forvaltningens veiledningsplikt.
Men utvalget renonserte på å fremme gode forslag som ville koste mye penger. Det
var for eksempel stor interesse for å følge opp det avbrutte forsøket med å innføre en
førstelinjetjeneste, men et slikt forslag ville sprengt utvalgets mandat på utgiftssiden.
Det er derfor oppløftende at Jussbuss og andre (blant annet Gatejuristen og Rettspolitisk forening) i sine høringsuttalelser går inn for at det opprettes en førstelinjetjeneste
(Jussbuss 2020)
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De sentrale punktene i Jussbuss’ høringsuttalelse er som følger:
«Det offentlige burde i større grad ha ordninger for å avdekke og avhjelpe det udekkede rettshjelpsbehovet, hvorav det viktigste er en offentlig førstelinjetjeneste.
De økonomiske vilkårene burde endres slik at en større andel av befolkningen omfattes av rettshjelpsordningen.
Egenandelene burde bli lavere, særlig for de med inntekt under 3 G.
Egenandelene for de med beregningsgrunnlag under 1 G bør reduseres og de første
30 minuttene av konsultasjonen med rettshjelper bør være uten egenandel.
Saker om støtte ved bestridelse av krav etter ID-tyveri burde inntas som prioriterte
saker i en ny lov.
Det bør innvilges fri rettshjelp uten behovsprøving i saker om utelukkelse (isolasjon)
og saker om inngripende tvangsvedtak under straffegjennomføring.
Lovens § 9, skjønnsbestemmelsen, må kunne brukes aktivt og ikke innskrenkes grunnet manglende bevilgninger. Bestemmelsen bør endres fra et ‘kan’-skjønn til et
‘skal’-skjønn» (Jussbuss’ høringsuttalelse til ny rettshjelpslov).
Dersom Justisdepartementet hadde prioritert dette lovarbeidet og tatt hensyn til forslagene i høringsuttalelsene til Jussbuss og de andre som kom med gode innspill, kunne det
ha foreligget en ny rettshjelpslov som er langt bedre enn dagens lov, når Jussbuss feirer
sitt 50-årsjubileum høsten 2021. Dessverre ble det ikke slik. I stedet venter nye runder
med påvirkningsarbeid for å få en rettshjelpslov som er bedre tilpasset dagens utfordringer enn den håpløst foreldete loven fra 1980.
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Førersetet – hvor ruller bussen nå?
Jonathan Leifsson de Lange, Ida Tønnessen og Tonje Lilaas Larsen1

1 Innledning
Jussbuss har siden oppstarten jobbet for en offentlig rettshjelpsordning som er så god, at
mennesker i juridisk uføre ikke skal trenge studenters hjelp for å hevde sin rett. Etter en
50 år lang kamp for selvutslettelse ruller fortsatt Jussbuss. De siste tiårene har rettshjelpsdekningen blitt lavere, og tilfanget av klienter til Jussbuss har blitt større.
Jussbuss er et ekte barn av sekstiåtter-generasjonen. Det er vi stolte av. Samtidig er
Jussbuss i dag en mer profesjonalisert organisasjon, med store kontorlokaler, mange
ansatte studenter og fastere organisering. På bussen er det rutiner og arbeidsmønstre, og de
fleste som har vært innom de siste årene, kan kjenne seg igjen i hvordan ting gjøres. For
oss tre som har hatt rollen som daglig leder de siste fem årene, er det grunn til å spørre om
vi mista noe på veien.

2 Vaktbikkja født i 1971
Jussbuss har siden oppstarten markert seg som en viktig rettspolitisk aktør. Som barn av
sekstiåtterne og med en sentral rolle i Kritisk juss-bevegelsen har Jussbuss tiltrukket seg
jusstudenter som synes de lege ferenda-betraktninger er vel så interessante og viktige som
de lege lata-betraktninger. Den daglige saksbehandlingen gir medarbeidere innsikt i
hvilke utslag jussen har overfor den enkelte borger. Kunnskapen er brukt til å produsere
utallige høringssvar og debattinnlegg og til å arrangere en drøss med debatter, seminarer
og panelsamtaler. Jussbuss tar opp juridiske temaer og problemstillinger som sjelden blir
belyst av andre.
Jussbuss’ hovedprosjekt har vært og er å få på plass en bedre rettshjelpsordning. Dette
søkes nådd gjennom arbeidet i bussens fire søyler: konkret rettshjelp, rettspolitisk virksomhet, forskning og å være et supplement til juristutdannelsen.
Rettsområdene Jussbuss jobber med, er valgt fordi de har stor velferdsmessig betydning for den enkelte, og fordi klientene har få eller ingen andre å henvende seg til for å få
1 De Lange var daglig leder fra januar til 2020-august 2021. Tønnesen var daglig leder fra august 2018 til januar
2020. Larsen var daglig leder fra januar 2017 til august 2018.
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hjelp. Det er et stort ansvar å bistå mennesker som tilhører samfunnets marginaliserte
grupper – og ingen selvfølge at studenter skal bistå mennesker med juridiske problemer
som har så stor velferdsmessig betydning at det i ytterste konsekvens handler om liv og
død.
Vi tror at medarbeidere i Jussbuss er mer bundet til rutiner og faste mønstre i dag enn
før. Med større kull og større sakstilfang har det langt på vei vært en nødvendig utvikling.
Det er likevel grunn til å stoppe opp og reflektere over om profesjonaliseringen går på
bekostning av fleksibilitet og evnen til å håndtere saker som faller utenom de etter hvert
svært etablerte og institusjonaliserte faggruppene. En fare ved å bli så spesialisert som
Jussbuss er i dag, er at enkelte klienter med behov for rettslig bistand faller utenfor bussens virkeområde, fordi problemstillingen de kommer med, ikke passer godt nok inn i
systemet med etablerte faggrupper, samtidig som de heller ikke får tilstrekkelig hjelp
andre steder. Vi mener kommende generasjoner jussbussere bør etterstrebe litt større fleksibilitet i sorteringen mellom saker som tas til behandling, og saker som henvises – altså
legge ut på dypt vann. Jussbuss må ta et ansvar for å hindre at borgerne blir kasteballer i
det fragmenterte rettshjelpssystemet.
Den rettspolitiske virksomheten i Jussbuss er en større del av bussens eksistens. Hvis
Jussbuss kan få gjennomslag for endring av rettstilstanden med utgangspunkt i saken til
en enkelt klient, vil et ukjent antall andre aldri behøve å oppsøke bussen for råd. Det
rettspolitiske arbeidet har altså et stort potensial, og vi mener det er viktig at det følges
opp over tid. Medarbeidernes tid på bussen er gjennomgående kortere enn de politiske
prosessene, og derfor er det nødvendig med gode systemer for å følge opp og sikre kontinuitet i det politiske arbeidet som er igangsatt. Som daglig leder har vi opplevd at gode
prosjekter har falt sammen på grunn av sviktende oppfølging hos neste kull. Det skyldes
delvis et ønske om å gi de nye medarbeiderne frie tøyler og eierskap til de rettspolitiske
prosjektene, delvis for svak erfaringsutveksling mellom de avtroppende og nyansatte og
delvis for stor tro på hva som lar seg gjennomføre i løpet av ett semester. Vi mener at det
rettspolitiske arbeidet i større grad bør utformes på bakgrunn av hva som er gjort før, og
hvordan arbeidet fra forrige generasjon kan følges opp, og i mindre grad på bakgrunn av
ønsket om å prøve noe nytt.

3 Utdannelse av kritiske jurister
Fra oppstarten og frem til i dag har et drøyt tusentalls studenter vært medarbeidere i Jussbuss. Tilbudet om praktiske læringsarenaer på jusstudiet har alltid vært svakt. Når de
fleste jusstudenter ender opp i yrker der de skal ivareta ekte menneskers interesser, er det
synd at de i løpet av fem år med studier aldri får møte andre enn Peder Ås og Marte Kirkerud – og tidvis Lars Holm. Selv om en praktisk tilnærming til jussen er nyttig for å
forstå den, er ikke praktisk erfaring det viktigste læringsutbyttet fra å jobbe i Jussbuss.
Det viktigste ved utdanningen Jussbuss tilbyr, er at studentene trenes i å tenke kritisk om
systemene klientene må forholde seg til, og jussen som regulerer systemene. En del av
kjernen i Kritisk juss-bevegelsen er å stille spørsmål ved om en regel fungerer etter sin
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hensikt. Gjør den ikke det, må regelen endres. Noen ganger viser det seg også at det er
selve hensikten bak regelen som er problemet. For innsatte, beboere i kommunale boliger,
utlendinger og NAV-brukere kan systemet være en svært krevende motpart. Møtet med
klientgruppene tvinger medarbeiderne til å tenke kritisk, og driften i Jussbuss er lagt opp
til å fremme alternative tanker. Jussen som fag er dynamisk, og retten er stadig i endring.
Jurister, som lovanvendere, sitter i en unik posisjon til å bruke loven på en progressiv
måte. Jurister med bakgrunn fra Jussbuss har trening i å vurdere loven på en kritisk måte.
Det er et viktig bidrag til samfunnet at fattigmannsjussen ligger i bakhodet hos en rekke
jurister i maktposisjoner rundt om i det norske byråkratiet. I tillegg er kritisk sans og sosialt engasjement avgjørende for å kunne identifisere og ivareta interessene til de svakeste
gruppene i samfunnet.
Jussbuss må likevel ikke reduseres til en mulighet til å kunne føre opp praktisk erfaring på CV-en. Jussbuss er et politisk prosjekt – det er ryggmargen i tanken om å jobbe
for selvutslettelse. I et tenkt fremtidsscenario hvor den offentlige rettshjelpsordningen er
så god at den dekker samfunnets rettshjelpsbehov, vil imidlertid studentene miste en viktig mulighet til praktisk læring under studiet. En løsning kunne da være å etablere en
slags turnusordning for studentene i den offentlige førstelinjetjenesten, selv om en førstelinjetjeneste i all hovedsak bør bemannes av ferdig utdannede jurister og advokater. Men
det vil også være plass til praksisplasser for studenter i en slik førstelinjetjeneste, og man
kan for eksempel se for seg en løsning hvor alle jusstudenter skal ha et halvt års praksis
på et kommunalt rettshjelpskontor som en del av graden.2 En slik ordning ville sikret alle
studenter praktisk erfaring under utdannelsen og eksponering for klientgrupper og juss
man sjelden ellers møter. Forhåpentligvis vil dette skape et sosialt engasjement for fattigmannsjuss som studentene vil kunne ta videre i studiene og arbeidslivet.
Studentene som kjøpte den første bussen, hadde antakelig en annen motivasjon enn å
fylle på CV-en med praktisk erfaring, og det er nok ikke radikalt å hevde at den generasjonen hadde et annet grunnlag for sitt engasjement enn det dagens studentmasse har.
Men selv om kanskje færre av dagens studenter går inn i Jussbuss med de samme grunntankene som sekstiåtterne hadde for 50 år siden, vekkes engasjementet hos dagens studenter raskt i møte med klientene. Det skal ikke mange timene i arbeid på bussen til før
en brennende motivasjon for å kjempe klientenes sak er vekket. Da kommer den praktiske læringen av seg selv.

4 Universitetets rolle
Jussbuss har siden oppstarten vært tilknyttet Universitetet i Oslo, og universitetet har
bidratt til prosjektet Jussbuss på ulike måter. De siste årene har tilknytningen i hovedsak
vært administrativ. Jussbuss benytter seg av universitetets systemer for økonomi, it-støtte
og ansettelser. I tillegg har Jussbuss en faglig leder som er ansatt på universitetet, og som

2 https://kritiskjussblogg.wordpress.com/2020/01/12/forstelinjerettshjelp-ma-inn-i-juristutdannelsen/
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har en støttefunksjon for gruppene og daglig leder. Utenom dette er det lite faglig utveksling mellom Jussbuss og Universitetet i Oslo.
Forskning er et åpenbart område der UiO kunne funnet seg et sete lenger frem i bussen. Jussbuss ble startet som et forskningsprosjekt og har siden starten hatt som ett av
flere mål å kartlegge det udekkede rettshjelpsbehovet og si noe om jussens virkning i
ulike befolkningsgrupper. Jussbuss samler inn statistikk knyttet til hver enkelt henvendelse – i overkant av 6000 henvendelser hvert år. Her ligger det et enormt, men uutnyttet
materiale for forskning. En del av tallene brukes i årsrapporten, men det er selvsagt at
daglig leder, som skriver årsrapporten, ikke har kapasitet til å analysere materialet fullt ut.
Det kunne vært gjort til gjenstand for videre analyser dersom det fantes forskningsstillinger på rettshjelpsfeltet. Jussbuss tilhører Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og det
vaker en rekke rettssosiologiske problemstillinger under overflaten av bussens årsrapporter. I tillegg er selve rettshjelploven et rettsområde som burde vært interessant for Institutt
for offentlig rett.

5 Studentenes forskningsarbeid i dag
Et annet interessant grunnlag for forskning er studiepoengsrapportene, hvor den enkelte
medarbeider mot slutten av sin periode skriver en oppsummering av ti saker og om ett
rettspolitisk prosjekt som vedkommende har jobbet med. Medarbeiderne velger ofte ut
saker de har blitt særlig engasjert i, eller som har bydd på interessante problemstillinger.
Ikke sjelden oppdager Jussbuss uavklarte rettslige problemstillinger. I disse rapportene
ligger det gode grunnlag for masteroppgaver og kanskje PhD-avhandlinger. Arbeidsmodellen til Jussbuss går ut på at sakene som ikke skal henvises videre eller veiledes direkte,
utredes grundig av den enkelte medarbeider, før utredningen legges frem for medarbeiderens faggruppe. Gruppa kommer med innspill før man legger en videre strategi, og blir
enige om hvilke råd klienten skal få, og hvordan man kan gå frem videre for å vinne rett
for klienten. Denne arbeidsmodellen innebærer at medarbeiderne blir godt trent i å utrede
juridiske spørsmål, noe som kommer klart til uttrykk i problemstillingene som presenteres i studiepoengsrapportene.
Mange medarbeidere finner problemstillinger til sine masteravhandlinger gjennom
arbeidet i Jussbuss, og en del av disse avhandlingene publiseres i Jussbuss’ stensilserie.
Det innebærer at stensilserien også inneholder et utvalg forskning på problemstillinger
som ofte ikke vies særlig mye tid og oppmerksomhet ellers på fakultetet. Stensilserien er
i seg selv egnet for nærmere analyser. I tillegg gjennomfører Jussbuss fra tid til annen
større forskningsprosjekter. Dette har i hovedsak vært rettshjelpsundersøkelser som kartlegger rettshjelpsbehov i en del av befolkningen, innenfor visse rettsområder eller i nærmere angitte geografiske områder. Undersøkelsene samler inn et omfattende forskningsmateriale og har vært grunnlaget for masteravhandlinger for studenter. Forrige rettshjelpsundersøkelse ble gjennomført i 2018. Jussbuss og masterstudentene intervjuet da 49
fanger og analyserte respondentenes rettshjelpsbehov ut fra en rekke sosioøkonomiske
variabler. Undersøkelsen analyserte et omfattende materiale og resulterte i en rekke for-
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slag til endringer i rettshjelploven. Før denne undersøkelsen har det vært gjennomført en
større rettshjelpsundersøkelser i regi av Jussbuss omtrent hvert tiende år. Til sammen gir
disse undersøkelsene grunnlag for å vurdere rettshjelp i et større perspektiv. For å kunne
gjøre dette trengs det forskningsstillinger.
Det kan se ut til at det er liten interesse for å forske på fattigmannsjussen. Erfaringer
fra Jussbuss viser imidlertid som nevnt at det finnes en rekke uavklarte og interessante
problemstillinger, og de har ofte stor praktisk betydning. Vi mener at universitetet burde
vise en større interesse for det faglige arbeidet Jussbuss gjør. Universitetet er raske med å
løfte frem Jussbuss når det er snakk om hva UiO gjør for å gi jusstudenter praktisk erfaring
i et ellers teoretisk studium. Selv om dette selvfølgelig er viktig, er ikke Jussbuss først og
fremst et utdanningstilbud. Jussbuss bidrar med faglig arbeid av god kvalitet, og det kan
universitetet i større grad anerkjenne og følge opp. En drøm hadde selvsagt vært at det
fantes et fagmiljø på fakultetet som var opptatt av rettshjelp, og som kunne bidra med
PhD-stillinger som kunne fulgt opp det materialet som årlig produseres av Jussbuss. Det er
ikke å forvente at medarbeiderne i tillegg til å gi rettshjelp, jobbe rettspolitisk, drifte et
utdanningstilbud og samle inn statistikk også skal ha tid til å forske på dette materialet.
Hver enkelt medarbeider er tilknyttet Jussbuss i halvannet år, og det er ikke til å stikke
under en stol at mange medarbeidere allerede er overveldet av aktivitetsnivået i løpet av en
uke. Skal det bli noe ordentlig forskning, trengs ressurser utenfra. Det kunne vært opprettet forskningsstillinger på bussen under veiledning fra universitetet, eller det kunne vært
opprettet forskningsstillinger på fakultetet som fikk tilgang til materialet fra Jussbuss.
Medarbeidernes nedtrapperprosjekter kunne i større grad vært utnyttet til forskning.
Dersom det fantes et forskningsmiljø, kunne nedtrapperprosjektene vært lagt opp som
forskningsassistentstillinger som for eksempel bidro med å hente ut og sortere data fra
saksbehandlingssystemene eller med å gjøre dybdeintervjuer for å supplere materialet fra
saksbehandlingsstatistikken. Hvert år gjennomføres 24 nedtrapperprosjekter. Det er altså
et betydelig potensial for å få på plass et forskningsmiljø.
Rettshjelp koster penger. Det samme gjør rettshjelpsforskning. Det er imidlertid noen
tegn til at rettshjelpsforskning er i vinden. For eksempel finansierte Juristforbundet i 2020
en forskerstilling på universitetet som skulle undersøke rettshjelp. Rettshjelpsutvalget
etterlyste et bedre forskningsgrunnlag for sitt arbeid. Det er viktig at den forskningen Jussbuss bidrar med, og det materialet som ennå ikke er utnyttet, løftes frem som et materiale
av kvalitet og interesse for nettopp det utvalget etterspurte. Jussbuss’ materiale er egnet til
å si noe om hvor skoen virkelig trykker. Her burde UiO kjenne sin besøkelsestid. At Jussbuss skal fremme seg selv som en solid forskningsaktør helt alene, kan ikke forventes.
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6 Veien videre
Så hvor bør bussen rulle videre? Vi håper selvfølgelig på at rettshjelp jo før jo heller blir
anerkjent som et velferdsgode som skal være tilgjengelig for befolkningen, helt uten Jussbuss og andre frivillige tiltak. Men om så ikke skjer i overskuelig fremtid, er håpet at
Jussbuss fortsatt viderefører arven fra sin unnfangelse og ivaretar Kritisk juss-bevegelsen.
Dersom det i fremtiden ikke er behov for å supplere den offentlige rettshjelpsordningen, slik det er i dag, er det vanskelig å se for seg at Jussbuss vil bestå i den formen vi
kjenner den. Kanskje vil de som i dag søker seg til Jussbuss, isteden søke seg til andre
deler av Kritisk juss-bevegelsen – i kampen for et mer rettferdig samfunn. Behovet for
kritisk tenkende jurister vil aldri forsvinne, og derfor vil det også være behov for arenaer
hvor studenter kan trenes i kritisk tenkning.
Men kampen for selvutslettelse er nok ikke over med det første. I dag ser det ut til at
det vil være behov for Jussbuss i lang tid fremover. Stadig oppstår det nye frivillige rettshjelpstiltak, noe som må forstås som et symptom på en rettshjelpsordning som ikke holder vann. Jussbuss står i en særstilling blant tiltakene, fordi det er et politisk prosjekt.
Derfor vil Jussbuss’ viktigste oppgave i årene som kommer, være den samme som i årene
som har vært – nemlig å jobbe for at staten tar ansvar for at velferdsgodet rettshjelp blir
tilgjengelig for befolkningen.
Vi mener at kombinasjonen av konkret rettshjelp, rettspolitisk virksomhet, utdanning av
kritiske jurister og forskning på rettshjelp og fattigmannsjuss er det som trengs for å få til
en langsiktig endring av rettshjelpssystemet. I et slikt landskap skal Jussbuss selvsagt rulle.
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NORGES LOVER 1685–2003
Den store røde boka har ikke stilt ett spørsmål siden 1685
Hva brenner du inne med?
Stor og megetsigende står du i en ubrutt rekke av år
Du er en bygning
Du er den store røde brannstasjonen fra 1685
midt i byen og megetsigende
I utkanten av byen tar en stor fortvilelse fyr
og løper som ild i tørr juss
Et hus blir svart av fortvilelse
Juristene er brannmenn, lovene er brannslanger
og kappene er svarte av sot
Ingen går hvite ut av flammene
Ingen juss uten ild
Byen brenner,
men den store røde boka spør aldri
hva jeg ser og hva som skjer
på det avsvidde området utenfor stasjonen
Cathrine Grøndahl [2003]. Lovsang.
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Likhet for loven – likhet for hvem?
En kritisk presentasjon av forslaget
til ny rettshjelplov i NOU 2020: 51
Tonje Lilaas Larsen

1. Innledning
Rettshjelpssystemet er fragmentert og debatten om rettshjelpsordningen likeså. Ordningen har vært kritisert fra en rekke ulike hold, og alle aktører som fra tid til annen arbeider
med rettshjelpsrelaterte spørsmål, kan trekke frem problematiske sider ved ordningen slik
den er i dag. Et hovedskille for hvordan rettshjelpsordninger kan innrettes, går mellom en
universell og en behovsprøvd rettshjelpsordning. Et annet skille går mellom universelle
og gruppebaserte ordninger, der den gruppebaserte gir rett til rettshjelp til visse grupper,
fordi disse presumtivt har et stort rettshjelpsbehov og/eller lav betalingsevne. Videre kan
det tenkes ordninger som dekker alle typer rettsområder, og ordninger som dekker et
utvalg rettsområder som av lovgiver anses som viktige og av stor velferdsmessig betydning. Ytterligere et skille går mellom rettshjelp i og utenfor domstolene, et skille som
langt på vei sammenfaller med det som betegnes som fritt rettsråd og fri sakførsel. Det
kan også trekkes skiller ut fra hvem som yter rettshjelpen – det kan være offentlige organer, frivillige organisasjoner, advokater subsidiert av det offentlige eller andre typer rettshjelpstiltak – og det kan skilles på bakgrunn av hvem som betaler for rettshjelpen. Til
slutt kan det skilles mellom såkalte erkjente og ikke erkjente rettshjelpsbehov. Her trekkes skillet etter hvorvidt probleminnehaveren er klar over at problemet er rettslig, eller
om vedkommende trenger hjelp til å identifisere de juridiske aspektene ved problemet.
Ser vi rettshjelpssystemet som en helhet, finner vi elementer av alle disse måtene å tenke
om rettshjelp på. Dette illustrerer kompleksiteten i rettshjelp som fenomen.
Det kan se ut til at lovgiver er lite bevisst på hvordan rettshjelpsordningen utformes,
og hvordan den passer inn i rettssystemets helhet. Hvordan rettshjelpssystemet bør innrettes for at staten skal få mest mulig rettssikkerhet for hver krone, debatteres i liten grad
offentlig. Inntil 2017 var rettshjelploven endret 27 ganger,2 samtidig som en stadig lavere
andel av befolkningen kvalifiserte til rettshjelp etter loven. Endringene kommer i stor
1 Artikkelen bygger på rapporten Tilgang til tvisteløsning og rettshjelp, som heretter omtales som Larsen (2020).
2 Hjort (2017).
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grad som følge av budsjettvedtak og lobbyvirksomhet fra interesseorganisasjoner som har
klart å få gjennom at akkurat deres gruppe må tilgodeses. Andre rettshjelpsordninger, som
veiledning fra forvaltningen, omorganiseres og effektiviseres uten at dette settes i sammenheng med rettshjelplovens virkeområde. For eksempel foreslo forvaltningslovutvalget å fjerne adgangen til å få dekket sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 uten å
avvente resultatet av rettshjelpsutvalgets arbeid.3 Det kan stilles spørsmål ved om dette er
måten en rettssikkerhetsgaranti som rettshjelpssystemet bør utformes. Bør ikke rettshjelpssystemet utformes på bakgrunn av en gjennomtenkt prioritering fra lovgiver?
Det er verdt å minne om at da rettshjelploven kom, var den en fri ordning som dekket
alle rettsområder. Siden har den blitt innskrenket på grunn av høye kostnader, og det kan
se ut til at det har vært mer eller mindre tilfeldig hvilke grupper og sakstyper som er tatt
ut og inn av ordningen.
Da det ble nedsatt et offentlig utvalg som skulle gjennomgå ordningen, var en umiddelbar reaksjon hos en del rettshjelpere at det allerede eksisterte nok kunnskap til å vite
hvilke endringer som er mest prekære. Det trengtes ikke et offentlig utvalg for å konkludere med at inntektsgrensen må justeres opp, og det er åpenbart at systemet med prioriterte og ikke-prioriterte sakstyper er for rigid. Utvalgsarbeidet bidro på den måten til å
forsinke en nødvendig reform – alle vet at det ikke igangsettes endringer i en ordning som
er under lupen til et offentlig utvalg. Samtidig ga opprettelsen av et utvalg håp om en
helhetlig gjennomgang av rettshjelpssystemet og et forslag om en ny ordning i den endelige utredningen.
I april 2020 la rettshjelpsutvalget frem sitt forslag til ny rettshjelpslov i NOU 2020: 5.
Utvalget har hatt som målsetting at rettshjelploven skal omfatte en større andel av befolkningen, og utredningen har fått tittelen Likhet for loven – lov om støtte til rettshjelp. Ut
valget delte seg i et flertall og et mindretall. Mindretallet foreslår en omlegging av rettshjelplovens innretning og trekker i stor grad på tidligere utredningers forslag om en offentlig førstelinjetjeneste. Mandatet for utvalgets arbeid har blitt kritisert for punktet om
at minst ett forslag skulle være innenfor dagens budsjettramme, det såkalte nullalternativet. Utvalget fremmet et forslag innenfor dagens budsjettramme, men var klare på at dette
ikke er utvalgets anbefalte løsning. Utvalgets foretrukne forslag vil innebære en økning
av kostnadene på omtrent 22 prosent. De største endringene fra dagens lov finner vi i utvalgets forslag til regler om behovsprøving og egenandeler.
I denne artikkelen presenteres først hovedtrekkene i virkeområdet for flertallets forslag til ny rettshjelpslov (punkt 2). Deretter drøftes utvalgets forslag om behovsprøving
og egenandeler i lys av NOU-ens tittel, Likhet for loven (punkt 3). Til slutt har jeg noen
betraktninger om lovforslaget (punkt 4).

3 NOU 2019: 5 s. 463.
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2. Lovens foreslåtte virkeområde
Utvalgets flertall foreslår i hovedsak en videreføring av dagens system, som går ut på at
staten subsidierer markedsbasert rettshjelp som ytes av advokater. Utvalget foreslår å
videreføre ordningen med prioriterte og ikke-prioriterte saker. I tillegg foreslås det en
omlegging av hvordan barnevernssaker behandles i domstolene, med sikte på å redusere
antall rettsdager og dermed kutte kostnader.
I hovedsak foreslås dagens prioriterte saker videreført, med noen utvidelser og justeringer.4 Utvalgets forslag til nye prioriterte saksområder treffer til dels behovet. For
eksempel er rettshjelp til vurdering av klage etter folketrygdloven et grep som er egnet til
å løse saker på et tidlig stadium, og det dreier seg om saker av stor velferdsmessig betydning. De nye prioriterte områdene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å dekke det store
rettshjelpsbehovet som faller utenfor rettshjelplovens prioriterte saker i dag.
Utvalget foreslår at adgangen til å innvilge rettshjelp utenfor de prioriterte sakstypene utvides noe. Så lenge skillet mellom prioriterte og ikke-prioriterte saker foreslås
opprettholdt, er det positivt at det åpnes for en utvidet anvendelse av dispensasjonsbestemmelsen. I dagens dispensasjonsbestemmelse vektlegges det om saken har likhetstrekk med de prioriterte saksområdene. Dette begrenser i betydelig grad adgangen til å
dispensere i andre typer saker enn de som allerede er prioritert. Denne formuleringen
foreslås ikke videreført. Den nye dispensasjonshjemmelen angir som hovedvilkår at det
må foreligge «særlige grunner», og angir tilfeller der det særlig kan være aktuelt å innvilge rettshjelp utenfor de prioriterte sakene. Det er blant annet vist til saker som er av
stor betydning for søkeren, eller saker av prinsipiell betydning. De fleste vil trenge advokater til å finne frem til og anføre prinsipielle spørsmål. Det er problematisk om visse
saker ikke blir gjenstand for rettsutvikling fordi probleminnehaverne ikke har anledning
til å prøve de prinsipielle spørsmålene for domstolene. Det er derfor positivt at utvalget
åpner for at rettshjelploven i større grad kan bidra til avklaring av prinsipielle spørsmål.
Når skillet mellom prioriterte og ikke-prioriterte saker opprettholdes, vil dekningen av
rettshjelpsbehovet langt på vei avhenge av hvordan unntaksbestemmelsen anvendes.
Etter den foreslåtte formålsbestemmelsen skal den nye rettshjelploven «legge til rette
for at alle får mulighet til å identifisere og ivareta sine rettslige interesser», og utvalget
har som mål at den nye loven skal bidra til at flere saker løses på et tidligere stadium. Å
inkludere bistand til å «identifisere» rettshjelpsbehov kan forstås som en anerkjennelse av
at det eksisterer ikke-erkjente rettshjelpsbehov, og at disse kan utgjøre et rettssikkerhetsproblem.5 Å gjennomføre denne målsettingen vil imidlertid kreve en større og mer grunnleggende omlegging av rettshjelpsordningen enn det som foreslås i utredningen. Når
loven legger opp til at den enkelte oppsøker en advokat for å få rettshjelp, kommer ordningen i spill først når et juridisk problem er identifisert. De færreste kontakter en advokat
om de ikke vet at det er juss de trenger hjelp med.

4 For en oppsummering av disse, se Larsen (2020) side 76–77.
5 For mer om erkjente og ikke-erkjente rettshjelpsbehov, se Johnsen (1987) s. 384 og Larsen (2020) s. 9.
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Utvalget har vurdert rettshjelp i saker om straffegjennomføring særskilt, men det
foreslås ingen lovfestet rett til rettshjelp i straffegjennomføringssaker. Jussbuss gjennomførte i 2018 en rettshjelpsundersøkelse blant fanger. Undersøkelsen fant at det eksisterte
et stort udekket rettshjelpsbehov i fangebefolkningen, og at fengselssituasjonen i seg selv
økte behovet for rettshjelp.6 Utvalget foreslår at det skal etableres «en ordning som sikrer
innsatte bedre rettshjelp enn i dag»,7 og at det settes av midler til en spesiell advokatordning i fengsler. Gjennom ordningen skal noen advokater kunne få «betalt for å jobbe en
viss andel av tiden med rettshjelp i saker knyttet til straffegjennomføring».8 Hvordan
dette skal gjennomføres, er ikke nærmere forklart, annet enn at arbeidet kan settes i sammenheng med tilsynsrådenes virksomhet. Tilsynsrådene har imidlertid mottatt alvorlig
kritikk for blant annet uklart mandat og manglende systematikk, ansvar og oppfølging.9
Regjeringen fremmet høsten 2020 forslag om nye regler for tilsynsrådene for kriminalomsorgen.10 Forslaget bygger i hovedsak på en utredning professor Eivind Smith gjorde
på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet våren 2020. Smith foreslo en helt ny
tilsynsordning med tre fast ansatte medlemmer i et nasjonalt tilsynsråd og krav om at
leder og nestleder må oppfylle de samme krav som stilles for å bli dommer, og med et
klarere mandat. Tilsynsrådet skal etter Smiths forslag avgi årsrapporter til departementet
og skal kunne fremme særskilte meldinger på bakgrunn av enkeltsaker.11 Frem til en ny
tilsynsordning er på plass, bør ikke andre rettssikkerhetsordninger tillegges tilsynsrådets
ansvarsområde. Dette vil igjen være et eksempel på manglende helhetlig tenkning i utformingen av rettshjelpssystemet. Dersom utvalgets foreslåtte ordning med rettshjelp i
fengsler skal innføres, bør det klargjøres hvordan og på hvilket grunnlag advokater skal
rekrutteres til ordningen, fordeling av advokater i de ulike regionene, hvordan tilgjengeligheten skal sikres, og hvordan midlene skal fordeles i løpet av året.
Utvalget foreslår videre at det etableres en chat-tjeneste med digital rådgivning. Det
utdypes ikke nærmere hvordan denne skal utformes, hvem som skal drifte den, og hva
slags råd en kan få fra denne tjenesten. En digitalisert rådgivningstjeneste kan være interessant i lys av det store behovet for rådgivning på et tidlig stadium.12 Også visse former
for tvisteløsning kan antakelig gjennomføres ved bruk av digitale hjelpemidler. Samtidig
er det avgjørende at rettsråd er tilgjengelige også for den delen av befolkningen som mangler digital kompetanse.
Reguleringen av rettshjelp til saker uten behovsprøving foreslås flyttet ut av rettshjelploven og over i særlovgivningen. Begrunnelsen er blant annet å tydeliggjøre hvordan
rettshjelpsmidlene i de behovsprøvde sakene brukes. Dette kan bidra til et mindre over6 For mer om behovet for rettshjelp blant straffedømte, se «Rettshjelp til fanger», Larsen og Hannon (2018).
7 NOU 2020: 5 s. 220.
8 NOU 2020: 5 s. 224.
9 Dette er dokumentert bl.a. gjennom flere artikler i Bergens Tidende.
10 Regjeringen (2020b).
11 Regjeringen (2020b).
12 Antall saker som behandles av de studentdrevne rettshjelpstiltakene, samt Advokatforeningens advokatvakter,
viser at det er et stort behov for rådgivning på et tidlig stadium, og at mange saker kan løses med relativt liten
innsats. Se mer om dette i Larsen (2020) s. 75.
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siktlig rettshjelpssystem, men også gjøre helheten innenfor hver sektor mer oversiktlig
ved at ansvaret for rettshjelpen og utformingen av reglene i særlovgivningen knyttes
sammen. Samtidig innebærer det en åpning for at de enkelte sektorene vedtar endringer i
rettshjelpstilgangen uten at det ses i sammenheng med rettssystemet ellers. Rettshjelpsfeltet er allerede fragmentert. Utvalgets forslag vil kunne bidra til en ytterligere fragmentering. En mulig konsekvens er at rettshjelpsdebatten vil begrense seg til de saksområdene
som er underlagt behovsprøving i rettshjelploven, og at rettshjelp i saker om for eksempel
barnevern og strafferett overhodet ikke vil bli en del av diskusjonen, til tross for at dette
utgjør store utgiftsposter. Det finnes saker med stor velferdsmessig betydning uansett
saksområde, og derfor er enhver diskusjon tjent med at utgiftspostene inkluderes i diskusjonen, uavhengig av hvilken sektor de hører til.

3. Behovsprøving og egenandeler
Utvalget foreslår nye kriterier for behovsprøving. Den økonomiske behovsprøvingen skal
ta utgangspunkt i et beregningsgrunnlag som tar hensyn til inntekt, formue, gjeldsbyrde
og forsørgerbyrde, på den måten at løpende utgifter til å betjene gjeld og forsørge barn gir
et fratrekk. Det skilles også mellom boligformue og annen formue. Inntektsgrensen foreslås hevet til et beregningsgrunnlag på fem ganger folketrygdens grunnbeløp (G), slik at
grensene automatisk justeres i samsvar med den økonomiske utviklingen ellers i samfunnet. De foreslåtte endringene i behovsprøvingskriteriene har i mange år vært etterspurt av
ulike rettshjelpsaktører, deriblant Jussbuss, og vil medføre at en større del av befolkningen kvalifiserer til behovsprøvd rettshjelp.
Samtidig foreslår utvalget at rettshjelpsmottakeren skal betale en høyere andel av
rettshjelpsutgiftene selv. Egenandelen skal beregnes som en funksjon av beregningsgrunnlaget og spenner fra 5 prosent til 75 prosent av rettshjelpsutgiftene, avhengig av
rettshjelpsmottakerens betalingsevne. Rettshjelpsutgiftene skal inkludere alle utgifter tilknyttet saken, herunder utgifter til tolk og sakkyndig. Det foreslås ikke noe tak på egenandelene. Til forskjell fra dagens ordning skal alle betale egenandel, også mottakere med
lavere inntekt enn 1 G. I dagens ordning er det advokaten som skal kreve inn egenandelen, og mange advokater rapporterer om at de ofte ikke får dekket egenandelen. På bakgrunn av dette foreslår utvalget at Statens innkrevingssentral (SI) skal overta ansvaret for
å kreve inn egenandelen.
De foreslåtte egenandelsbestemmelsene kan gjøre rettshjelpen mindre tilgjengelig for
mange som har rett til støtte til rettshjelp. Høye egenandeler kan gjøre det dyrt å benytte
seg av rettshjelp. Ettersom det ikke foreslås noe tak på egenandelene, gjelder dette særlig
i krevende saker. Det er uheldig om rettshjelploven først og fremst kan benyttes i
«kurante» saker. Et alternativ er å innføre graderte tak på egenandelene.
I drøftelsen av egenandeler tar utvalget utgangspunkt i situasjonen der tvisten står
mellom to omtrent likestilte parter, men hvor den ene partens inntekt er rett under inntektsgrensen og den andres er rett over, den såkalte «terskeleffekten». Det er positivt at
utvalget søker å unngå forskjellsbehandlingen som følger av terskeleffekten, men det bør
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i tillegg etterstrebes en større grad av likhet i situasjoner der partene i utgangspunktet er
mer ulikt stilt. For eksempel er det antatt at en arbeidsgiver har helt andre ressurser enn en
arbeidstaker i en tvist om gyldigheten av en oppsigelse, og at huseier presumtivt stiller
sterkere økonomisk enn en leietaker. I begge disse sakstypene foreslås det at rettshjelpsmottakeren skal betale egenandel.
Utvalget bygger sine forslag om egenandel på en undersøkelse som fant at de som
faller inn under rettshjelpsordningen, er overrepresentert i saker for domstolene. Undersøkelsen det vises til, ser ut til å sammenligne nokså like inntektsgrupper, eksempelvis aleneboende rett over og rett under inntektsgrensen. Undersøkelsen belyser altså ikke hvor
villig høyinntektsgruppene er til å gå til sak, i forhold til gruppene med lav inntekt. Utvalgets undersøkelse kan dermed like gjerne sees som et uttrykk for at de gruppene i utvalget
som ikke får rettshjelp, ikke anser det som en reell mulighet å gå til domstolene. At en gitt
inntektsgruppe som mottar fri rettshjelp, oftere anlegger søksmål enn den samme inntektsgruppen uten fri rettshjelp, bør ikke være overraskende. At vurderingen tar utgangspunkt i
to nesten likestilte parter rett utenfor og rett innenfor ordningen, er egnet til å vurdere
likhet for loven mellom nokså like grupper, men sier ikke noe om hvordan rettshjelploven
kan bidra til likestilling mellom parter hvor det i utgangspunktet er større forskjeller.
Rettshjelpsmottakeren skal etter forslaget også betale egenandel i saker der en presumtivt svak part har staten som motpart, som i saker etter folketrygdloven og sosialtjenesteloven. Rettshjelp trekkes frem som et prosessdrivende forhold på borgerens side,
uten at de statlige aktørenes i prinsippet ubegrensede tilgang til rettshjelp vektlegges.
I rapporten Tilgang til tvisteløsning og rettshjelp ble forholdet mellom sakskostnader
og inntekt undersøkt. Sakskostnadene som risikeres idømt for en én- eller todagers sak i
tingretten, tilsvarer 46 prosent av en gjennomsnittshusholdnings årsinntekt.13 På denne
bakgrunn kunne det vært interessant å se en større undersøkelse av hvem som anlegger
saker for domstolene, fordelt etter inntektsgrupper.
For å oppnå en større grad av likhet mellom parter der det i utgangspunktet er stor
ulikhet, bør rettshjelpsmottakerens egenandel tilpasses motpartens økonomi. Der motparten er en statlig aktør eller har en inntekt som langt overstiger grensen for behovsprøvd
rettshjelp, bør rettshjelpsmottakerens egenandel reduseres. Videre er forslaget om at
utgifter til tolk i konferanser mellom klient og advokat skal inngå i beregningen av egenandelen, egnet til å sementere forskjellen mellom borgere som har norsk som morsmål,
og borgere med andre morsmål. Når rettsspråket er norsk, har bruk av tolk stor betydning
for en parts mulighet til å presentere sin sak for advokaten. Utgifter til tolk bør holdes
utenfor beregningen av egenandelen.
Egenandelen skal beregnes etter en utregningsmodell som forutsetter et digitalt utregningsverktøy. Utregningsverktøyet bør være tilgjengelig for den enkelte, slik at det er
mulig å beregne hva egenandelen i en sak kan komme til å bli, dersom en velger å gå
videre med saken. Det bør også tas stilling til hvordan egenandelen skal beregnes i saker
der det nettopp er søkerens økonomiske situasjon som er det omtvistede temaet, for
eksempel i saker om lønnsinndrivelse og gjeldsordning og i sosialsaker.
13 Larsen (2020) s. 24.
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Drøftelsene av forslaget om å gi Statens innkrevingssentral ansvaret for å kreve inn
egenandelen, tar utgangspunkt i statens og advokatenes ståsted. Statens innkrevingssentral er ansett som en «krevende» kreditor for mennesker med svak økonomi, både på
grunn av høye renter og på grunn av manglende forhandlingsrom sammenlignet med private kreditorer. De studentdrevne rettshjelpstiltakene har på bakgrunn av dette vært negative til at egenandelinnkrevingen skal ligge hos Statens innkrevingssentral.
For å sikre at egenandelen faktisk blir betalt, foreslår utvalget at det stilles krav om at
utestående egenandeler betales før det kan innvilges rettshjelp i senere saker. Utvalget ser
ut til å mene at likhet for loven innebærer at det ikke skal lønne seg ikke å betale egenandelen, og at den som ikke har betalt egenandelen fra forrige sak, ikke skal stilles bedre
enn den som har betalt. Denne tankegangen mangler forståelse for de årsakene som for
noen gjør det vanskelig å betale egenandelene. Dermed mangler en viss forståelse også
for de forskjellene som ligger til grunn for hele ideen om at det trengs en rettshjelpslov,
nemlig at befolkningen reelt sett stiller ulikt, og at det trengs en lov som utjevner disse
forskjellene i møte med rettssystemet. Utvalgets løsning med egenandel kan medføre at et
legitimt rettshjelpsbehov ikke kan dekkes på grunn av økonomiske forhold, til tross for at
parten i utgangspunktet har rett til rettshjelp etter rettshjelploven. Det er betenkelig i et
rettssikkerhetsperspektiv og i strid med rettshjelplovens formålsbestemmelse. Manglende
betaling av egenandel er ikke nødvendigvis et uttrykk for manglende betalingsvilje. Det
kan like gjerne være et uttrykk for manglende betalingsevne. Dette burde fått en større
plass i en utredning med «Likhet for loven» som tittel.

4. Avslutning
Resultatet av utvalgets system med behovsprøving og egenandeler er at en større del av
befolkningen faller innenfor rettshjelpsordningen, men at færre får dekket utgiftene sine
fullt ut. Dette er et ønsket resultat, som bygger på en toleddet vurdering. For det første
vurderes det som nyttig at flere får litt hjelp, enn at færre får mye hjelp. For det andre
bygger det på en antakelse om at rettshjelp er en prosessdrivende faktor, som medfører at
flere søksmål anlegges av mennesker som mottar rettshjelp, og at egenandelen vil bidra til
å dempe lysten til å ta ut søksmål. Dette er for så vidt legitime vurderinger. Det er imidlertid viktig å være observant på at det er nettopp disse vurderingene som ligger til grunn
for mye av utvalgets arbeid. For å få et helhetlig rettshjelpssystem der lovgiver er bevisst
sine egne prioriteringer, er det nødvendig at disse prioriteringene diskuteres åpent.
«Likhet for loven» er et menneskerettslig prinsipp, men også en honnørfrase som ofte
benyttes uten en konkret tanke om hvem som skal stilles likt. Rettssikkerhetsdebatten i 70-,
80- og 90-årene tok opp samme tematikk, og begrepet «rettssikkerhet» kan favne en rekke
motstridende interesser.14 Denne artikkelen har søkt å belyse at lovgiver i liten grad har
vært bevisst på helheten i rettshjelpssystemet – og rettshjelplovens plass i dette systemet.
På samme måte har artikkelen hevdet at rettshjelpsutvalget har vært lite bevisst på hvem de
tar sikte på å skape likhet mellom, når de tar mål av seg å sikre «likhet for loven».
14 Larsen (2020) s. 6.
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Til tross for et bredt mandat gir ikke rettshjelpsutvalgets utredning en tilstrekkelig helhetlig tilnærming til rettshjelpsspørsmålet. Mange interessegrupper savner at deres gruppe
er ivaretatt i utkastet til ny lov.15 Dette aktualiserer spørsmålet om en helhetlig tilnærming
og kan tyde på at det kan være behov for å vurdere en mer universell ordning. Den fragmenterte måten å tenke rundt rettshjelp på, bidrar til at idealet om likhet for loven blir vanskelig
å følge opp. Det trengs en klar idé om hvem loven skal bli likere for, med de lovendringene
som foreslås, og en åpen diskusjon om hvem som ikke får ta del denne i likestillingen. Likhet for loven må sikres med et bredt perspektiv. Det trengs antakelig både mer penger til
rettshjelp og et klarere blikk for hva det er som gjør at loven slår ulikt ut i dag.
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en viktig faktor for en god tilgang på informasjon om den, er vilje til selv å bidra til internasjonalt.
Hovedformålet med artikkelen er å si noe kortfattet om viktige forskningsområder og
forskningsmetoder om rettshjelp. Siden rammen er et jubileumsskrift for Jussbuss, skal
jeg også si litt om tiltakets rolle i rettshjelpforskningen til slutt. Referansene i artikkelen
er først og fremst ment som eksemplifiseringer. De gir ikke noen fullstendig oversikt over
rettshjelpforskningen i Norge – enn si internasjonalt.

2 Hva er rettshjelpforskning?
1 Bakgrunnen
Rettshjelpforskningen i Norge kom i gang på begynnelsen av 1970-tallet med Eskeland
og Finnes banebrytende studie om rettshjelp, publisert i 1973.1 Samme år leverte Advokatforeningen en utredning om offentlig rettshjelp.2 Starten falt også sammen med igangsettelsen av et offentlig utredningsarbeid om fri rettshjelp med formål å utforme en egen
rettshjelplov.3 Studentrettshjelptiltakene Jussbuss, Juridisk rådgivning for kvinner og
Jussformidlingen ble også etablert på denne tiden.4
En internasjonal rettshjelpbevegelse med røtter i president Johnsons «War On
Poverty» - program i USA på 1960-tallet5 vokste også fram på begynnelsen 1970-tallet.6
Rettshjelpbevegelsen inspirerte forskning om rettshjelpbehov og rettshjelpdekning – særlig i USA, England, Nederland og Tyskland.7 Også i Canada og Australia ble det gjort
studier.8
Selv om fokuset i denne artikkelen ligger på norsk rettshjelpforskning, ser jeg på
rettshjelpforskning som en internasjonal disiplin, med særlig interessant forskning i
engelsktalende land med common law tradisjon. Etter mitt syn har Norge mye å lære, og

1 Eskeland, Ståle og Just Finne (1973) Rettshjelp. Oslo (Eskeland og Finne 1973).
2 Den norske advokatforening (1973) «Behovet for fri rettshjelp» Norsk Advokatbladet nr. 6 s. 137.
3 NOU 1976:38 Fri rettshjelp i Norge.
4 Rettshjelpppolitikken på 1970-tallet er utførlig beskrevet i Johnsen, Jon T. (1987) Retten til juridisk bistand.
Oslo s. 79-112 (Johnsen 1987).
5 Johnson Jr., Earl (2014) To Establish Justice for all.
6 Garth, Bryant (1980) Neighborhood Law Firms for the Poor.
7 Eksempler: Morris, Pauline, Richard White, Philip Lewis (1973) Social Needs and Legal Action London,
Schuyt, Kees, Kees Gronendijk, Bernard Sloot (1976) De weg naar het recht Deventer, Blankenburg, Erhard
(ed.) (1980) Innovations in the Legal Services Berlin, Garth, Bryant (1980) Neighborhood Law Firms for the
Poor Alpen aan den Rijn, Rockeville Legal Services Cooperation (1980) The Delivery Systems Study. A Policy
Report to the Congress and the President of the United States. Mer omfattende diskusjoner og referanser i
Johnsen, 1987 særlig kap 6 I-II, og kap 9 IV-VIII.
8 Messier, Camille (1975) Les Mains de la Loi Commission des Services Juridiques Montreal, Cass and
Sackeville (1975) Legal Needs of the Poor. Australian Government Commission on Inquiry into Poverty.
Canberra

Begrepsdannelse, pålitelige metoder, systematisering, generalisering og etterprøvbarhet
er viktige dimensjoner i forskning. La oss først se på hva slags kunnskapsutvikling rettshjelpforskning er opptatt av.
Eskeland og Finne analyserte rettshjelpbegrepet ut fra distinksjonen «rettighetsposisjoner» og «pliktposisjoner». Rettshjelp var bistand basert på juridisk innsikt for å utnytte
rettighetsposisjoner.9 Johnsen videreutviklet definisjonen og mente at begrepet juridisk
posisjon burde være utgangspunktet for rettshjelpbegrepet uansett om posisjonen kunne
brukes til å bedre velferden til innehaveren eller motvirke en velferdsforverring. Også en
ren avklaring av at det ikke kunne gjøres noe med problemet innen rammen av gjeldende
rett var av verdi for den som var usikker på sin juridiske posisjon.10
Definisjonen til Eskeland og Finne med Johnsens utdypinger er stort sett blitt lagt til
grunn i senere rettshjelpundersøkelser i Norge. Bruk av en felles definisjon øker mulighetene for å sammenligne resultatene fra empiriske undersøkelser utført på ulike utvalg og
til ulike tidspunkter.11 Rettshjelpforskningen handler altså om rettshjelpproblematikk som
undersøkes med vitenskapelige metoder.
Det finnes også atskillig profesjonskunnskap om rettshjelpbehov og rettshjelpordninger. Noe av denne er samlet i offentlige utredninger. Hva er så forskjellen på rettshjelpforskning, utredning og juridisk profesjonskunnskap? Deler av innsikten vi finner i de to
siste kunnskapskildene er av bra kvalitet og kan være nyttig både som utgangspunkt for
forskning og supplement til forskningsresultater, mens andre analyser er basert på usystematiske observasjoner og med generaliseringer uten et tilstrekkelig vitenskapelig fundament – noe som gjør dem mindre pålitelige.
Profesjonskunnskapen tar heller ikke alltid høyde for det grunnleggende kvalitetskravet til forskning, nemlig at den skal fremlegge den til enhver tid beste og mest allsidige
forståelsen av spørsmålene og alltid være åpen om svakheter i analysen, gjøre oppmerk9 Eskeland og Finne 1973 s. 9–23.
10 Se nærmere diskusjonen i Johnsen 1987 s. 41–45.
11 Se eksempelvis begrepsbruken i Lid, Børre (1981) «Fangers rettshjelpbehov» Juss-Buss stensilserie nr. 15
1981, Haugen, Merethe S. og Elisabeth Vigerust (1991) «Det udekkede behov for rettshjelp – et uløst problem»
Juss-Buss stensilserie nr. 59, Graver, Anne Broch mfl. (2001) «Rettshjelp 2001» Juss-Buss stensilserie nr. 85
2002, Hasle, Silje og Ida Jordal (2014) «Rettshjelp 2013» Juss-Buss stensilserie nr. 130, Larsen, Tonje Lilaas
og Louise Sandaker Hannon (2019) «Rettshjelp til fanger» Jussbuss stensilserie nr. 144.
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som på dem og korrigere resultater og generaliseringer ved behov. Dette kan føre til et
skjevt og ufullstendig bilde av problemsituasjonen og at påstandene blir for absolutte.
Ved konflikt mellom den forskningsbaserte og den profesjonsbaserte kunnskapen, vil profesjonsutøverne lettere si at forskningens oppfatning er feil, mens forskerne vil hevde at
den profesjonsbaserte forståelsen må revideres siden formålet med forskningen her er å
etterprøve denne.

3 Rettspolitisk formål
«Rettspolitikk» er etter hvert blitt et vanlig uttrykk for rettsreform og kan defineres og
avgrense på flere måter.12 Hovedpoenget er å endre den eksisterende rettstilstanden.
Rettshjelpforskningen i Norge og internasjonalt har fra starten av hatt en sterk reformorientering. Den har ønsket å bidra til et rettshjelpsystem som gir befolkningen -- særlig
vanlige folk og ressurssvake og sårbare grupper – et tilbud som er bedre tilpasset dens
behov. Mye av den kan derfor kalles rettspolitisk forskning
En forutsetning for rasjonelle reformer er dyptgående innsikt i problemsituasjonen.
Utgangspunktet for forslag om rettshjelpreformer er det eksisterende tilbudet og ønsket
om forbedre dette. Her melder det seg forskningsspørsmål som: Hva er et udekket rettshjelpbehov, hvor stort er det, hvordan er den sosiale fordelingen, hvordan er problemstrukturen og hva er den velferdsmessige og rettssikkerhetsmessige betydningen av behovet?
Men et behov for rettshjelp er ikke det eneste som bestemmer etterspørselen etter
offentlig rettshjelp. Hva skal til for at folk diagnostiserer de juridiske komponentene i problemene sine og velger å oppsøke et rettshjelptilbud? Varierer søkningen med type tilbud?
Er holdningen til å oppsøke advokat forskjellige fra et kommunalt førstelinjetilbud? Spiller pris noen rolle? Slike faktorer har vært kalt avsilingsfaktorer i rettshjelpforskningen.13
Selv om rettspolitikken er interessebestemt, er det etter mitt syn viktig at rettshjelpforskningen holder fast på det vitenskapelige objektivitetsidealet. Kunnskapen som
forskningen frembringer om rettshjelpbehov blant vanlige folk og svakstilte grupper samt
om rettshjelpordninger, må være riktig og pålitelig, slik at den ikke kan neglisjeres dersom prinsippet om at reformer til enhver tid må bygges på det best mulige kunnskapsgrunnlaget følges.
Men dette prinsippet er ikke noen vanntett garanti for at rettshjelpforskning vil bli
brukt i reformer. Det demokratiske prinsipp om at flertallet bestemmer gjelder også virkelighetsforståelsen i politikken. Sterke grupper kan velge å nedtone forskningens funn og
fremme sin egen forståelse i stedet. For motstandere av en rettshjelpreform kan det være
enklere å påstå at behovet for den er overdrevet, enn at de ikke ønsker å bruke mer ressurser på vanlige mennesker og utsatte grupper uansett om behovet er stort.
12 Ross, Alf (1953) Om Ret og Retferdighed s. 417-418, Eckhoff, Torstein «Juss og politikk» i Bratholm og
Sundby (red.) (1976) Kritisk juss s. 40. Se diskusjonen i Johnsen 1987 s. 37–38. Et nytt analytisk bidrag til
begrepsanalysen er Eriksen, Christoffer C. (2012) «Om rettspolitikk» Kritisk Juss nr. 3–4 s. 139–157.
13 Se begrepsdiskusjonen hos Johnsen 1987 s. 383–389, særlig s. 389.
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4 Rettshjelpbehov
4.1 Behovsbegrep og forskning
Et sentralt forskningsfelt har vært de udekkede rettshjelpbehovene i befolkningen. I tråd
med definisjonen av rettshjelp, mener jeg med «udekket rettshjelpbehov» problemer hvor
det etter en faglig vurdering er av verdi med rettshjelp som ledd i problemhåndteringen
og rettssubjektet er enig i denne vurderingen. Som nevnt foran vil også en rettslig avklaring gå inn under begrepet, selv om den ikke fører til ytterligere velferdsforbedring.14
Rettshjelpforskningen har bidratt med mange undersøkelser som viser langt større
rettshjelpbehov enn det profesjonskunnskapen tidligere tilsa. Med grunnlag i sosiologisk
lagdelingsteori kan vi si at rettshjelpforskningen særlig har fokusert på rettshjelpbehovene
til de lavere lag av befolkningen – vanlige folk og utsatte grupper som eksempelvis fattige,
leietakere, hjemløse, rusavhengige, innvandrere, sigøynere, samer, kvinner, utkantbefolkning, fengselsfanger osv.15
Internasjonalt gikk det tidligere en debatt om begrepet «rettshjelpbehov» var tilstrekkelig verdinøytralt til å sikre objektiv analyse. Tankegangen bak var at begrepet «behov»
grunnleggende sett er normativt. Konkluderte man med at det foreligger et rettshjelpbehov, oppstår det også et ansvar for å dekke det – fortrinnsvis for det offentlige.16 Andre
undersøkelser har prøvd å unngå å bruke begrepet.17
Jeg er ikke enig i denne tankegangen. Det er ikke i seg selv galt å kartlegge rettshjelpbehov selv om man ikke vil gjøre noe med dem. Det siste beror på verdier og prioriteringer. Empirisk kartlegging av rettshjelpbehov og tiltak for bedre dekning av dem er forskjellige spørsmål selv om den sentrale motivasjonen for å kartlegge udekkede rettshjelpbehov har vært å forbedre behovsdekningen.
Men argumenter om at rettshjelpbehovet er overdrevet eller ikke eksisterer, vil jo
tape troverdighet dersom forskningen viser det motsatte. Som nevnt er det noe annet å
være imot å dekke et behov fordi man mener det ikke eksisterer enn å være mot fordi man
mener at samfunnet ikke har noe ansvar for å gjøre noe med behovet selv om det er stort.
Å være mot ressurssløsing er ikke det samme som å være mot å dekke velferdsmessig
viktige rettshjelpbehov hos folk.

1.2 Tverrfaglighet og aksjonsforskning
Rettshjelputfordringene innebærer – i likhet med mange andre samfunnsproblemer – kunn
skapsbehov som går på tvers av akademiske faggrenser. Tverrfaglighet er en nødvendighet
14 Johnsen 1987 s. 255–261.
15 Thomas Mathiesen (1975) «Noen konklusjoner om rettshjelp og samfunnsstruktur» i Eidesen, Eskeland,
Mathiesen (red.) Rettshjelp og samfunnsstruktur s. 187-189 knytter forbindelseslinjen mellom rettshjelpbehov
og lagdelingen i samfunnet.
16 Debatten er redegjort for i Johnsen 1987 s. 261–266.
17 En stor engelsk undersøkelse fra slutten av 1990 tallet brukte «justiciable events» i stedet, se Genn, Hazel
(1999) Paths to Justice s. 5–14. Makne undersøkelser er blitt utført i Skottland og Nederland. Men en kan
spørre om dette begrepet er særlig forskjellig fra det behovsbegrepet jeg går inn for.
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i forskningen om dem. Både juridiske og samfunnsvitenskapelige – rettssosiologiske som
økonomiske – forskningsmetoder har vært viktige.
Juridisk metoder gir først og fremst svar på hva gjeldende rett går ut på. De er nyttige
i undersøkelsen av vilkårene for å få offentlig rettshjelp. Slik kunnskap er også et viktig
utgangspunkt for utforming av prosjekter som skal kartlegge eksisterende rettshjelpbehov
og vurdere effekten av aktuelle leveringsmodeller. Prosjektene bør ta utgangspunkt i den
eksisterende reguleringen og de leveringsordninger denne gir rom for, og spørre hvilke
endringer som kan gjøre det udekkede behovet mindre.
Men å utvikle kunnskap om hvordan de eksisterende rettshjelpordningene faktisk
dekker rettshjelpbehovene og hvordan alternative leveringsordninger vil kunne virke, er
en særskilt forskningsoppgave. Juridisk forskning har ikke så mye å bidra med her fordi
juridisk metode gir ikke gode svar på hvor utbredte behovene er, hvor godt den eksisterende advokatbaserte ordningen dekker behovene eller hvor godt ulike alternative leveringsmodeller vil fungere.
Profesjonskunnskapen her er mye basert på «common sense». Juridisk metode mangler prinsipper for å formulere empiriske problemstillinger for hvordan rettslige ordninger
faktisk virker, for innhenting av data om slike problemstillinger og metoder for generalisere dem – spesielt for statistisk generalisering. Kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder er bedre egnet og er et viktig hjelpemiddel – f. eks. for å finne ut hvor
utbredte rettshjelpbehov er og hvilke faktorer som påvirker den faktiske bruken av ulike
typer rettshjelptilbud.
Aksjonsforskning er en særpreget forskningsmetode som samfunnsvitenskapen debatterte da rettshjelpforskningen i Norge kom i gang på 1970-tallet. Nøytralitet og objektivitet
og minst mulig påvirkning av studieobjektene er et fremherskende forskningsidealet i
naturvitenskapene. Et tilsvarende ideal er blitt gjort gjeldende for samfunnsvitenskapene,
men er blitt møtt med atskillig skepsis. Det knytter seg etiske betenkeligheter til å hente inn
samfunnsvitenskapelige data fra informanter som ikke får noe igjen for bidraget sitt. En
forskningsprosess som er nyttig både for informantene og for forskerne ville skape balanse
i dette.18 Nord-Odal - prosjektet hvor sosiologiske undersøkelser ble kombinert med hjelp
til etablering av nye aktiviteter og tilbud, ble ansett som et foregangsprosjekt her.19
Vanlig juridisk eller rettsdogmatisk forskning har ikke noe tilsvarende objektivitetsproblem siden den i hovedsak bruker skriftlige, offentlig tilgjengelige kilder. Men rettshjelpforskningen ønsket å kartlegge hvordan rettshjelpsystemet fungerte for svakstilte
grupper og vanlige folk, og da ble opplysninger fra disse gruppene viktige å samle inn.
Dermed meldte også spørsmålet seg om hva slags samfunnsvitenskapelige metoder som
var best egnet, og valget falt på aksjonsforskning.20

18 Axelsen, Torbjørn og Arnstein Finset (1973) Aksjonsforskning i teori og praksis var en inspirasjonskilde.
19 Midré, Georges (1973) Samfunnsendring og sosialpolitikk: Rapport fra Nord-Odalprosjektet.
20 Johnsen, Jon T. (1976) «Om juridisk aksjonsforskning». Manuskript. Tilgjengelig på Universitetsbiblioteket.
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I motsetning til de fleste samfunnsvitenskapene, er juss også innrettet mot profesjonell tjenesteyting.21 Å gi rettshjelp som ledd i intervjuing kan brukes som en datainnsamlingsmetode. Intervjupersonene får en ytelse de er interessert i, i form av hjelp til å kartlegge og løse sine juridiske problemer, mens forskningen får vesentlig bedre data om
rettshjelpbehovet enn ved vanlige samfunnsvitenskapelig intervjumetoder.
Spesielt dataene om innholdet av det enkelte juridiske problem blir vesentlig mer
detaljerte og nyanserte når det ytes rettshjelp for det, og saksforløp og resultat ble dokumentert, enn hvor saksforholdet bare blir krysset av på et spørreskjema etter en problemliste som har blitt utarbeidet på forhånd eller kortfattet beskrevet bare på grunnlag av
intervjupersonens opplysninger. Hvis saken har en motpart og motparten kontaktes som
ledd i rettshjelpen, vil metoden også kunne gi et nyansertbilde av motpartens oppfatning
og bidra til å tegne et mer helhetlig bilde av rettshjelpbehovet.
Fra advokathold ble det hevdet at mye av det rettshjelpforskningen registrerer bare er
problemer som helst kan ligge.22 I hvert fall burde ikke samfunnet bruke ressurser på å
løse dem.
Ved å innhente saksdata og dokumentere dem i anonymisert form, kan leserne selv
gjøre seg opp en mening om den juridiske og velferdsmessige betydningen av problemene undersøkelsene finner, og etterprøve undersøkelsenes egen evaluering av den velferdsmessige og juridiske betydningen.
Aksjonsforskningsmetoden øker også oppslutningen om undersøkelsene. Svarprosenten blir høyere og deltakerne gir ofte uttrykk for at det er positivt at noen tilbyr seg å
hjelpe dem med juridiske problemer. Antall problemer per intervju ligger også vesentlig
høyere enn hva som er registrert i amerikanske og engelske undersøkelser utført av sosiologer med ordinære samfunnsvitenskapelige intervjumetoder.23
Etter mitt syn er aksjonsforskning den beste og sikreste metoden for å få detaljerte og
dyptgående kunnskaper om det udekkede rettshjelpbehovet på.

5 Leveringsmodeller og digitalisering
I Norge er støtte til kjøp av tjenester hos privatpraktiserende advokat den dominerende
leveringsordningen for offentlig rettshjelp. I rettshjelpforskningen er slike ordninger
gjerne blitt kalt refusjonsmodeller og en finner dem i forskjellige varianter i de fleste land.
Men vi har også et offentlig rettshjelpkontor i Oslo og en del såkalte alternative rettshjelptiltak som studentrettshjelptiltakene og Gatejuristen. Landsorganisasjonen har
ansatte advokater som fører utvalgte rettssaker for fagforeningsmedlemmer. Forbruker
rådet har en avansert organisasjon for individuell rettshjelp, konfliktløsning og rettspolitisk bistand til forbrukerne.
21 Psykologi er et eksempel på en profesjon som i hovedsak regnes som samfunnsvitenskapelig, men som har
utdanning av klientbehandlere som en sentral oppgave.
22 Alf Nordhus Norsk «Advokaten som skyteskive» Norsk Advokatblad nr. 8 1974 s.176, sitert i Johnsen 1987 s. 581.
23 Se Johnsen, 1987 s. 268–274.
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Internasjonalt finnes det et stort spekter av rettshjelptiltak som norsk rettshjelpforskningen har studert. Finland har et nett av allmenne advokatbyråer med fastlønte jurister
betalt av staten som skal dekke store deler av rettshjelpbehovene til de som går inn under
den finske rettshjelpordningen. I land med rettssystem basert på common law finnes det
ulike typer rettshjelptiltak, både for rådgivning, formuleringshjelp og representasjon –
også for domstolene. Forskjellige leveringsmodeller – eller måter å tilby offentlig rettshjelp på – finnes altså både innenlands og utenlands.
Siden det udekkede rettshjelpbehovet er stort, har rettshjelpforskningen undersøkt
ulike leveringsmodeller for rettshjelp til vanlige folk og sårbare grupper. Vekten har ligget
på modeller med gode sjanser for å fungere godt i en norsk setting – gjerne i kombinasjon
med eksisterende ordninger – og på å analysere fordeler og ulemper ved å bruke dem i
norsk rettshjelp.24
Fri rettshjelp Oslo25 har eksempelvis vært evaluert flere ganger.26 Rettshjelpkontoret
Indre Finnmark gjennomgikk en inngående evaluering etter tre års prøvedrift.27 Flere eksperimentelle tiltak i grisgrendte strøk har også vært vurdert.28 Gatejuristen ble evaluert i 2013.29
Jussbuss har lagt stor vekt på å innhente kunnskaper om rettshjelpmodeller i andre
land gjennom studieturer. En metodikk for slike studier er beskrevet i medarbeiderhåndboka til Jussbuss.30 Gjennom årene har Jussbuss utgitt mange rapporter om slike rettshjelptiltak med relevans for norsk reformdebatt.31
I 1997 ble den offentlige rettshjelpordningen evaluert av Forskningsstiftelsen Fafo
etter oppdrag fra Advokatforeningen.32
En stor komparativ undersøkelse av finsk og norsk rettshjelp i 2009 var basert på et
samarbeid mellom norske og finske forsknings- og utredningsinstitusjoner. Et stort materiale ble samlet inn om sentrale sider av rettshjelpordningen i begge land, og omfattet
offentlige refusjonsordninger for kjøp av tjenester fra privatpraktiserende advokater,
offentlige rettshjelpkontorer som var og er et viktig innslag i finsk rettshjelp. Ikke minst
gjorde undersøkelsen en foreløpig kartlegging og sammenlikning av ikke-kommersielle
rettshjelptilbud – både offentlige og ideelle – som ofte drives med offentlige tilskudd.33

24 Se særlig den omfattende komparative analysen i Johnsen 1987 s. 578–682.
25 Tiltaket er mest kjent under navnet Kontoret for fri rettshelp i Oslo (og Akershus).
26 Feydt, Fridtjof (1974) Rapport om SØMNA-prosjektet. Kontoret for fri rettshjelp, Johnsen, Jon T. (1980)
«Desentralisering av rettshjelp i Oslo» Jussbuss stensilserie nr. 5, Birkeland, Tor G. ((1981) «Rettssenter – et
alternativ til dagens fritt rettssrådstilbud? Jussbuss stensilserie nr. 16. Andenæs, Kristian m. fl. (2005)
«Kontoret for Fri Retshjælp: Rettshjelp til ubemidlede – en Oslo-institusjon gjennom 112 år.»
27 Johnsen, Jon T. (1997) Samisk rettshjelp.
28 En oversikt finnes i Johnsen, 1987 s. 168–170.
29 Lied, Camilla (2013) Gatejurister, oppsøkende rettshjelp til folk med rusrelaterte problemer.
30 Håndboka finnes i flere versjoner. Se f eks. Johnsen, Jon T. (2003) «Juss-Buss – et fagkritisk eksperiment» s.
123–128. (Johnsen 2003)
31 En rask gjennomgang av titlene på rapportene i Jussbuss stensilserie viser 8 rapporter av denne typen.
32 Gautun, Heidi (1997) Hjelp til rett? En evaluering av ordningen med fri rettshjelp.
33 Se nærmere St. meld. nr. 26 (2008–2009) Om offentlig rettshjelp, særskilt vedlegg: Jon T. Johnsen Hva
kan vi lære av finsk rettshjelp? (Finlandsrapporten) s. 25–29, 43, 50, 60. 68, 82 og 100.
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Rapporten var en del av grunnlaget for forslaget om utprøving av en ny førstelinjetjeneste
som ble evaluert i 2013 av Oxford Research.34
Det finnes naturligvis også mye utenlandsk forskning om leveringsmodeller som
norsk rettshjelpforskning og rettshjelpdebatt kan trekke veksler på.
Modellforskningen har noen særtrekk sammenliknet med empirisk samfunnsforsk
ning:
– Innføring av en ny rettshjelpmodell er i prinsippet et skritt ut i det ukjente. En kan
lage mer eller mindre sikre prognoser om hvordan den vil fungere, men et sikkert
svar får man først etter at modellen har fungert en tid og effekten forsvarlig evaluert. Forsøksprosjekter kan bidra til å avklare usikkerheten uten å rulle modellen ut
i full skala.35
– Et eksisterende rettshjelptiltak har en stor mengde egenskaper som lovgrunnlag,
finansiering, målgrupper, kvalifikasjonskrav for rettshjelperne, klientbehandling
og inntaksstrategi, registering og statistikk, osv. Når et tiltak brukes som modell
velger man ut et antall egenskaper av totalen og vurderer overførbarheten av dem,
mens man utelater andre som ikke er viktige i mottakerjurisdiksjonen eller erstatter
dem med andre.36
– Det er ikke noe krav om lojalitet mot originalen. Den kan også brukes som inspirasjon. Noen digitale løsninger eksempelvis i kanadisk rettshjelp kan kanskje brukes
direkte i Norge eller bare trenge oversettelse, men andre vil trenge større tilpasninger for å fungere godt i en norsk sammenheng. Her står en selvsagt helt fritt i
hvordan overføringen gjøres – uavhengig av originalen.
Den omfattende digitaliseringen av samfunnet åpner også store muligheter for nye måter
å tilby rettshjelp på. Her kan rettshjelpforskningen yte viktige bidrag. Hjelp til selvhjelp
er en viktig strategi i studentrettshjelpen bl. a. fordi det udekkede rettshjelpbehovet er så
stort. Den eksisterende refusjonsmodellen i offentlig rettshjelp med kjøp av enkeltoppdrag hos advokat er lite egnet her. Den mangler insentiver til utvikling av kollektive selvhjelpsløsninger i form av digitale informasjon- og konferansesystemer, søkbare og interaktive problemløsningsopplegg og tilbud om digital konfliktløsning.
Internasjonalt er rettshjelpforskningen svært opptatt av dette.37 I Norge er utviklingen
her kommet kort. Det ligger åpenbart store forbedringsmuligheter i rådgivning over telefon og digitalt, men NOU 2020:5 Likhet for loven inneholder bare en ide om en nettportal
34 Oxford Research og professor Kristian Andenæs (2013) «Evaluering av pilotprosjekt om førstelinjerettshjelp.»
Oxford Research.
35 Se dissensen fra Moksness i NOU 2020 5: Likhet for loven s. 77–84 med henvisning til en omfattende plan for
forsøksvirksomhet med offentlige rettssentre https://cathrinemoksness.blogspot.com/
36 Jon T. Johnsen (2010) «Engelsk rettshjelp. Utvikling av en målstyrt organisasjon»
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/det –engelske-rettshjelpssystemet/id558667/
37 Se eksempelvis den omfattende listen over aktuelle digitale utviklingstiltak for offentlig rettshjelp i Roger
Smith (2020) «Covid 19, Technology and Legal Aid - Sharing global experience to improve access to justice.»
ILAG_Paper_Final_-_Roger_Smith.pdf (internationallegalaidgroup.org)
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og en automatisk «chatboot» i et forslag som er lite utarbeidet.38 Her ligger det åpenbart
viktige utfordringer for rettshjelpforskningen.

6 Økonomi og ressurser i offentlig rettshjelp
6.1 Markedsmekanismen
Økonomisk dynamikk og ressurser er sentrale tema i offentlig rettshjelp – både i reformpolitikken og for rettshjelpforskningen.
Juridiske tjenesteyting i Norge er i hovedsak basert på at private kjøper tjenester til
markedspris basert på fri salærfastsettelse. Fortsatt har advokatene et omfattende monopol på å yte rettshjelp kommersielt eller til stadighet. Advokatvirksomhet drives for profitt, og lønnsomheten de siste tiårene har vært god og økende.
Siden den norske refusjonsmodellen er basert på kjøp av enkeltoppdrag fra privatpraktiserende advokater som også har et omfattende monopol på å yte offentlig finansiert
rettshjelp,39 er det en viktig oppgave for rettshjelpforskningen å analysere hvordan den
den underliggende markedsdynamikken påvirker den offentlig finansierte tjenesteytingen.
Et hovedformål med offentlige rettshjelpordninger er å hjelpe dem som ikke selv har
råd til å betale for rettshjelp. Det er markedsmekanismen som bestemmer hvor stor del av
befolkningen som har råd til å kjøpe seg rettshjelp selv, og dermed også hvem som har be
hov for støtte fra det offentlige. Jo lavere markedspriser, jo mindre behov for støtteordninger.
Prinsippet om fri salærfastsetting gjelder ikke for offentlig oppdrag finansiert under
offentlig rettshjelp. Den offentlige salærsatsen har fra langt tilbake ligget vesentlig under
markedsprisen for markedsklienter. Siden advokatene ikke har oppdragsplikt, blir lønnsomhetsvurderinger viktige for klientvalget. Størrelsen på den offentlige betalingen
påvirker derfor advokatenes villighet til å påta seg oppdrag over offentlig rettshjelp.40
En økning i etterspørselen etter offentlig rettshjelpoppdrag betyr ikke noen automatisk økning i tilbudet, fordi advokatmonopolet sikrer at rettshjelperkapasiteten ikke
endres. Hvis betalingen for oppdrag over offentlig rettshjelp holdes uendret, blir det det
økonomiske insentivet til å påta seg dem saker fortsatt det samme hvis tilgangen på markedsoppdrag til bedre pris er konstant. Selv om flere går inn under ordningen fordi de
økonomiske grensene heves eller saksområdene utvides, så vil tilbudet fortsatt være det
samme. Resultatet kan fort bli at advokatene bare flytter deler av kapasiteten fra de aller
fattigste til de nye gruppene som kommer inn under ordningen.
Når betalingen er vesentlig lavere enn for klienter med fri salærfastsettelse har det
også betydning for det fri advokatvalget til rettshjelpsøkere over offentlig rettshjelp. Mar38 NOU 2020 s. 62–63.
39 Advokatlovutvalget foreslår at advokatenes monopol på yte rettshjelp til betalende klienter bør reduseres
kraftig. Derimot foreslår NOU 2020:5 at adgangen til å yte rettshjelp etter forslaget om ny lov om offentlig
støtte til rettshjelp i hovedsak fortsatt skal forbeholdes advokater (s. 59). Men det hindrer ikke at offentlige
midler kan kanaliseres til rettshjelp utenom denne lovens ordning – også til rettshjelpere uten advokatbevilling
så fremt de tilfredsstiller unntaksbestemmelsene i lovgivningen.
40 Se Advokatforeningen (2020) Rettshjelpsalæret 2019, særlig s. 32.
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kedslogikken tilsier at det bare er en restkapasitet som er tilgjengelig for dem. Ordningen
fungerer først og fremst som et reservemarked for advokater som taper i konkurransen
om markedsoppdrag, og har også derfor betydning for kvaliteten på tjenesteytingen.
Eksistensen av et reservemarked gir likevel advokatprofesjonen en klar interesse i å
beholde monopolet på offentlig rettshjelp som et sikkerhetsnett. Noen advokater har også
spesialisert seg på sakstyper ikke har noen fattigdomsbegrensning for offentlig rettshjelp
– som straffesaksadvokater og barnevernsadvokater – hvor de offentlige rettshjelpordningene spiller større rolle for inntjeningen.
Den økonomiske dynamikken i rettshjelpmarkedet lar seg bare i begrenset grad fange
opp i rettshjelpundersøkelser basert på klientintervjuer, selv om skrekk for uhåndterlige
kostnader er et vanlig svar på hvorfor intervjupersonen ikke har oppsøkt advokat med
problemene som avdekkes.41
Så langt er det ikke gjort så mye forskning på markedsmekanismens betydning for
offentlig rettshjelp i Norge. Men NOU 2002:18 Rett til rett bør fremheves. Her anvendes
økonomisk markedsteori i analyser av avtalemekanismen og forbrukerbeskyttelsen i
advokatoppdrag med fokus på markedseffektivitet. Særlig rettshjelpmarkedets manglende
transparens og de svake forbrukernes begrensede forutsetninger for å gjøre rasjonelle
kjøp blir belyst på en overbevisende måte. Det gjelder også oppdrag finansiert over
offentlig rettshjelp. Utredningen har en skarp dissens fra advokatrepresentantene.42

6.2 Kostnader
Nok en oppgave er ressursanalyse – som er særlig aktuelt ved offentlig finansiering av
rettshjelpreformer. Kostnadene er en hovedbekymring bak mange av reformene i offentlig rettshjelp.43 I Europarådets sammenliknende statistikk over medlemslandenes justiskostnader (domstoler, påtalemyndighet og offentlig rettshjelp) skiller Norge seg ut som
det landet som betaler mest per sak over offentlig rettshjelp, og følgelig hjelper færrest
per euro.44
Bedre kontroll med utgiftene har vært en hovedsak for justismyndighetene, men tiltakene – som først og fremst har tatt sikte på å begrense totalutgiftene – har gjort ordningene vesentlig mer restriktive for målgruppene, men har hatt begrenset effekt på totalkostnadene. Det er åpenbart behov for mer forskning om den økonomiske dynamikken
bak rettshjelpordningene og om alternativer til kjøp av tjenester hos privatpraktiserende

41 Johnsen 1987 s. 503–506.
42 Se også en oppsummering av utredningen i Johnsen, Jon T. (2003) «Market Competition and Legal Aid in
Norway». ILAG Harvard Conference June 18-20 2003. http://internationallegalaidgroup.org/index.php/paperspublications/conference-papers-reports/category/24-national-reports (National report Norway)
43 Eksempelvis avviser NOU 2020:5 å utrede en førstelinjetjeneste fordi midlene bør brukes til å rette opp andre,
alvorlige svakheter i rettshjelpordningen (s. 67).
44 European Commission for the Efficiency of Justice (2020) European Judicial Systems. CEPEJ Evaluation
Report fig 2.30 s. 41 https://rm.coe.int/evaluation-report-part-1-english/16809fc058
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advokater, men slik forskning er ikke blant de temaer som det etterlyses forskning om i
NOU 2020:5.45
Hvis det kan dokumenteres at en ny modell kan gi mer rettshjelp per krone – eller
aller helst at en omprioritering kan redusere de offentlige utgiftene – er sjansene for gjennomslag langt sterkere enn om kostnadene vil øke. Realistiske kostnadsanalyser er derfor
viktige, og kan være krevende å utføre på en overbevisende måte. Rettshjelpforskningen
kan utvilsomt yte viktige bidrag her. Den kan komme med prognoser før en reform settes
i verk, og bidra med pålitelige evalueringer av kostnadsutviklingen etter at reformen er
satt i verk og kostnadsutviklingen kan dokumenteres.46
Det sterke ønsket om å begrense de offentlige kostnadene har ført til et strengt rasjoneringssystem. Et subsidaritetsprinsipp er innført – offentlig rettshjelp ytes bare hvor
rettshjelpbehovet ikke kan dekkes på andre måter – eksempelvis gjennom forsikring,
medlemskap i fagforening eller annen interesseorganisasjon og for de fattigste og mest
ressurssvake gjennom spesielle og til dels ideelle rettshjelptiltak. Behovet for enklere
rettshjelp i forvaltningssaker henvises gjerne til forvaltningens veiledningsplikt – også
hvor det foreligger åpne eller latente interessemotsetninger mellom det offentlige og den
som har behov for rettshjelp.
Konfliktløsning i domstolene er svært dyrt og sluker store deler av budsjettene for
offentlig rettshjelp. Etter hvert er det utviklet alternative konfliktløsningssystemer som er
enklere, billigere og mindre belastende å bruke, og hvor behovet for rettshjelp også er
mindre bl. a. fordi mye av utredningsarbeidet utføres av konfliktløsningsorganet selv.
Forbrukerretten er et område hvor utviklingen av slike ordninger er kommet langt. Mer
omfattende og effektive konfliktløsningssystemer er åpenbart et felt for rettshjelpforskningen. Et skritt i denne retningen er Juristforbundets «Rettssikkerhetsrapport 2020»,
som kartlegger og analyserer en rekke lavterskeltilbud om konfliktløsning.47

7 Rettshjelprett
Offentlige rettshjelpordninger kan studeres juridisk. Relevante spørsmål er bl. a.:
– Lovreguleringen av rettshjelpmarkedet. Det stilles krav til tjenesteyternes kvalifikasjoner, organisasjon og økonomi for å drive kommersiell rettshjelpvirksomhet.
Både advokater og klienter har fritt klientvalg.
– Tilgangen til offentlig støtte for å bruke rettshjelp er også lovregulert. Det gjelder
dekningsområdet – altså hvilke saksområder som omfattes – og personlige vilkår

45 Se s. 74–75.
46 Se som eksempel kostnadsanalysen av Justisdepartementets store forsøksprosjekt med kortvarig
førstelinjerettshjelp på kommunenivå i Oxford Research 2013.
47 Lilaas Larsen, Tonje (2020) Tilgang til tvisteløsning og rettshjelp. https://www.juristforbundet.no/
nyheter/2018/rapport-fra-juristforbundet-om-tilgangen-til-rettshjelp/
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som inntekts- og formuesgrenser samt skjønnsmessige begrensninger om at saken
må fortjene offentlig støtte og dispensasjonsordninger.
– Rettshjelpytelsens innhold – altså hva slags rettshjelp som gis med offentlig støtte.
– Betalingsordningen i form av salærsatser og begrensninger i hvor mye rettshjelp
som kan gis, refusjon av utgifter, gebyrer og egenandeler. NOU 2020:5 legger stor
vekt på en tredeling av offentlig rettshjelp i følgende sakstyper: 1) offentlige inngrep i den personlige friheten og foreldreansvaret eller kompensasjon for alvorlige
integritetskrenkelser hvor alle har krav på rettshjelp uten økonomisk behovsprøving,
2) hvor offentlig rettshjelp er en rettighet hvis søkeren er tilstrekkelig fattig, og 3)
hvor det skal gjøres en ganske omfattende skjønnsmessig prøving av alle sider av
rettshjelpbehovet. Skjønnskriteriene skal være strenge.48
– Regler for ukommersielle rettshjelptilbud som organiseres og drives av det offentlige (offentlige rettshjelpkontorer).
– Regler om støtte til ukommersielle rettshjelptiltak.
– Søknadsordning, avgjørelsesmyndighet og overprøving, samt mekanismer for kvalitetssikring.
– Forholdet mellom offentlig støttet rettshjelp og andre rettshjelptilbud som brukeren kan benytte.
– Grunnlovfestede, folkerettslige og menneskerettslige krav til statens rettshjelpordninger. F eks. inneholder prejudikatsretten til den europeiske menneskerettsdomstol om kravene i den europeiske menneskerettskonvensjon art 6 «fair trial» også
minimumskrav til statenes ordninger for offentlig rettshjelp i domstolssaker.
– Innpassing av nye rettshjelpordninger i den eksisterende rettshjelpretten – direkte
eller gjennom regelendring.
Slike spørsmål krever juridisk kompetanse og juridisk rettshjelpforskning kan utvilsomt
yte bidrag.49

8 Sammenfattende teori om rettshjelp
Forskning handler ikke bare om å samle inn og analysere enkeltdata. Den skal også vedlikeholde og utvikle en kunnskapsbank til bruk for framtidens rettshjelputfordringer. Å
kunne generalisere resultatene og sette dem i sammenheng med andre undersøkelser er
viktig, slik at en får et mer omfattende bilde av rettshjelputfordringene og rettssikkerhetsmekanismene og hvordan samfunnsdynamikken rundt dem er. Poenget er å gjøre kunn-

48 NOU 2020: 5 s. 50–51,152 og 139–170. Et eksempel på analyse av den skjønnsbaserte rettshjelpen i
rettshjelploven fra 1980 er Rønning, Olaf Halvorsen og Heike Kristine Bentsen (2008) «Bruken av
unntaksbestemmelsene i lov om fri rettshjelp» Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo bokserie nr. 1/2008.
49 Et godt eksempel på slike analyser er Barlow, Anna (2019) The Machinery of Legal Aid som er en omfattende
juridisk og komparativ studie av rettshjelpordningene i Norden, Storbritannia og Irland.
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skapen fra enkeltundersøkelser relevant i mange sammenhenger. Noen eksempler på slike
generaliseringer og konsekvenser for rettshjelptilbudet er:
• «Når noen er fattige og noen er rike er det stort sett i overensstemmelse med gjeldende rett».50 En konsekvens: Dersom velferdsutjevning i samfunnet er viktig, er
rettspolitikk en nødvendig strategi som bør være et ledd i offentlig rettshjelp.
• «Rettshjelpbehovet øker jo lengre nedover i samfunnsstrukturen vi beveger oss.»51
En konsekvens: Skal det være likhet for loven, må offentlig rettshjelp prioritere de
svakeste.
• «Det store udekkede rettshjelpbehovet svekket effektiviteten av velferdsstaten og
har en tilslørende funksjon. Politiske velferdsreformer nedfelles i lovverk og overlater det til den enkelte å kontrollere at tildelingene stemmer med rettighetene».52
En konsekvens: Store udekkede rettshjelpbehov skjuler at velferdsordningene ikke
fungerer etter intensjonene, og at den er minst effektiv over for de mest ressurssvake med de største rettshjelpbehovene.
• «Det store udekkede rettshjelpbehovet viser en utbredt juridisk avmakt i befolkningen».53 Konsekvens: Skal offentlig rettshjelp være effektiv overfor de svakeste, må
nødvendige former for oppsøkende virksomhet inngå og hjelpetilbudet tilpasset
deres reelle kapasitet for selvhjelp.
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fordelingen mellom rettsspørsmål og faktaspørsmål også i dagens rettssaker og kan være
et godt utgangspunkt dersom man vil undersøke spørsmålet nærmere.
Når Leon Mayhew i 1975 basert på amerikansk rettshjelpforskning skrev at alle rettshjelptilbud tiltrekker noen typer klienter og støter bort andre, er det et funn som fortsatt er
viktig for norsk rettshjelp i vurderingen av et offentlig rettshjelptilbud som i det alt
vesentlige baserer seg på kjøp av tjenester fra en type leverandør, nemlig privatpraktiserende advokater.55

9 Jussbuss’ rolle i rettshjelpforskningen

Rettshjelpforskningen består følgelig ikke bare av en betydelig mengde enkeltdata. Den
er også et fundament for forståelsen av rettshjelpproblematikk i andre sammenhenger enn
de som er direkte undersøkt – både i planlegging av videre forskning og i rettspolitisk
sammenheng. Det er nok slik at en generelt kan si at enkeltresultater blir mindre pålitelige for nåtiden jo eldre de blir. Men verdiløse blir de nødvendigvis ikke. De kan brukes
med skjønn. En bør spørre: Er det grunn til å tro at samfunnsbetingelsene har endret seg
så mye at funnene er helt uten verdi og at en ny oppdatert undersøkelse ville vise noe helt
annet? Eller kan resultatene fortsatt brukes, men med skjønnsmessig justering for de samfunnsmessige endringene som har skjedd i mellomtiden? Kan de det, er det store gevinster å hente. Det er langt mindre tids- og ressursmessig krevende å utnytte eksisterende
rettshjelpforskning enn å gjennomføre nye undersøkelser av samme spørsmål. Når resultatene generaliseres som vist, er dette nettopp en måte å gjøre enkeltresultatene mer
anvendelige og mindre tidsavhengige på.
Ørsted skrev i 1819: «Vi sige visst ikke for meget naar vi paastaae, at der blandt ti
Processer, neppe findes een, hvori Spørsmaalet om Lovens forstaaelse udgjør det egentlige Stridspunkt [...]».54 Jeg vil tro denne 200 år gamle iakttakelsen gir et godt bilde av

Jussbuss har spilt en aktiv rolle i rettshjelpforskningen. Tiltaket hadde en tredelt målsetting i startfasen. Den ønsket å kartlegge behovet for juridisk hjelp hos befolkningen i
drabantbyene i Oslo, gi juridisk veiledning og informasjon om hvordan folk kunne gå
frem for å løse juridiske problemer og øve opp juridiske studenter som rettshjelpere.56
Forskning om rettshjelp har altså alltid vært en av hovedmålsettingene. Jussbussforskningen har også vært del av rettshjelpforskningen ved det juridiske fakultet i Oslo – særlig
gjennom tilknytningen til Institutt for rettssosiologi.
Forskningsdeltakelsen har omfattet ulike oppgaver. I aksjonsforskningsprosjektene
har studentmedarbeidere bidratt vesentlig til datainnsamlingen ved å ha stått for storparten av intervjuingen og saksbehandlingen og skrevet sammendrag av sakene til bruk for
bearbeidelsen. Medarbeidere deltok også i saksbehandlingen i prøveprosjektet med Rettshjelpskontoret Indre Finnmark da søkningen ble langt større enn forutsatt fordi avvisning
av klienter ville svekket datagrunnlaget for undersøkelsen.57
Jussbuss har også bidratt til å utvikle bedre leveringsmodeller ved å demonstrere
verdien av ambulerende mottak, tiltak rettet mot spesielt utsatte grupper, påvisning av den
omfattende utilstrekkeligheten i den dominerende advokatmodellen for utsatte grupper og
vanlige folk, hjelp til selvhjelp, rådgivning over telefon og etter hvert over internett,
anvendelse av juridiske studenter som rettshjelpere og rapporter av rettshjelpmodeller fra
en rekke land. Siden aksjonsforskningsmetoden er altfor ressurskrevende for enkeltforskere, ville denne formen for utforskning av rettshjelpbehov knapt vært mulig uten innsatsen til Jussbuss.
En enkel undersøkelse av markedsmekanismen for rettshjelptjenester viste store prisJussvariasjoner advokatene imellom for kurante oppdrag fra svakstilte klienter.58
buss medarbeidere har også stått for dataanalyse og rapportskriving i mange av prosjektene. Noen av bidragene er blitt til mens forfatteren selv var aktive, andre etter at medar-

50 Eskeland og Finne (1973) s. 214.
51 Mathiesen, Thomas (1975) s. 188.
52 Johnsen 1987 s. 381.
53 Johnsen 1987 s. 416–418.
54 Ørsted, Anders Sandøe (1819) «Om en almindelig frie Retspleie» Eunomia III s. 440.

55 Mayhew, Leon (1975) «Institutions of Representation: Civil Justice and the Public» I Law and Society Review
s. 401 flg.
56 En oversikt finnes i Johnsen 2003 s. 7–10.
57 To studentmedarbeidere skrev også rapport fra arbeidet, se Angell, Håkon og Ellen Hambro (1988) «Rapport
fra en måneds arbeid ved Rettshjelpkontoret Indre Finnmark.» Juss-Buss stensilserie nr. 35.
58 Brakkegruppa i Juss-Buss (1986) «Pris på testament hos advokat» Juss-Buss stensilserie nr. 32.
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beiderperioden var over. Mange av dem er blitt publisert i Jussbuss stensilserie,59 andre
av bidragene i andre publikasjoner.60 De norske forskerne som bidro med forskningsgrunnlag for St. meld nr. 26 (2008–2009) hadde alle bakgrunn fra Jussbuss og bidro
særlig til det stort anlagte forsøksprosjektet med en førstelinje,61 og et første forsøk på
mer systematisk kartlegging av en tredje sektor i rettshjelpen.62
Jussbuss rapporter har så i sin tur vært benyttet i annen rettshjelpforskning av flere
rettshjelpforskere. Eksempelvis gjorde jeg selv utstrakt bruk av rapporter fra medarbeidere Jussbuss da jeg skrev doktorgraden min om rettshjelp.63 Antallet rapporter med relevans for rettshjelpforskning har økt vesentlig siden.
Aksjonsforskning basert på rettshjelp er også et velegnet instrument til å identifisere
problemfelter hvor rettssystemet ikke møter folks behov for rettslige reguleringer som på
en effektiv måte dekker deres behov. Noen av problemene handler først og fremst å ta ut
de løsningene som ligger i gjeldende rett – altså å effektiviserer retten for vanskeligstilte
grupper og vanlige folk. Andre saker handler om velferdsbehov som ikke lar seg løse
tilfredsstillende ved hjelp av gjeldende rett og som avdekker et materiellrettslig reformbehov. Slike problemer er utbredte hos utsatte grupper som ikke sjelden mangler talsmenn
for sine interesser. Også slike utfordringer har Jussbuss ønsket å dokumentere og arbeide
rettspolitisk for å løse. Slik reformforskning og utredning har Jussbuss utført mye av.64 I
perioder har nok reformorienterte utredninger av husleierett, innvandrerregulering, fengselsrett osv. hatt større fokus blant medarbeiderne enn reformer i rettshjelpordningene.
En kan godt se denne formen for reformorientert forskning som en særskilt del av
rettshjelpforskningen siden det empiriske og juridiske grunnlaget stammer fra rettshjelpvirksomheten. Utvilsomt fortjener også denne delen av forskningsvirksomheten i Jussbuss oppmerksomhet. Men gitt rammene for artikkelen og den store bredden i problemstillingene som Jussbuss har behandlet, har jeg valgt å holde den utenfor framstillingen
her.
Jussbuss modellen har vakt internasjonal interesse. Det gjelder både som rettshjelptiltak med målsettinger om reform og som et utdanningstilbud basert på sosialpedagogiske
metoder. Tiltaket gir ikke bare skolering i gjeldende rett, men også i rettssystemets evne
til å ivareta svakstilte gruppers velferdsbehov og evne til å løse deres juridiske problemer.
Skoleringsmålsettingen er viktig for kvaliteten på arbeidet i Jussbuss og for bidragene til
rettshjelpforskningen. Målsettingen har vært å gi medarbeiderne en faglig skolering i
rettssystemets funksjon overfor svakstilte grupper kombinert med verktøy som gjør dem
i stand til å se og håndtere svakhetene både i Jussbuss og i arbeidslivet etterpå.

59 Se eksempler foran.
60 Eksempler: Bidragene fra Kristian Andenæs, Arild Eidesen og Steingrim Bull i Rettshjelp og samfunnsstruktur,
Hippe, Anne Sophie og Endre S. Refsdal (2007) «Rettshjelp til fattige» Kritisk Juss 2007 s. 204–225.
61 Prosjektet fikk god evaluering av Oxford Research (2013) Evaluering av pilotprosjekt om førstelinjerettshjelp.
62 Finnlandsrapporten s. 25–29.
63 Johnsen 1987. Litteraturlisten inneholder nærmere 20 rettshjelprelevante arbeider skrevet av medarbeidere
basert på erfaringer fra Jussbuss.
64 Se publikasjonslisten bakerst i festskriftet.
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Etter mitt syn er Jussbuss tjent med en sterk og allsidig kontakt med fakultetet både
for rekruttering av medarbeidere, ressurstilgang og støtte i forhold til andre bidragsytere
og i offentligheten. Evnen til å yte verdifulle bidrag til forskningen – som eksemplifisert i
denne artikkelen – er noe av det viktigste Jussbuss kan gjøre for å opprettholde og utvikle
denne kontakten. Masteroppgaven er et viktig instrument her.
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GJELDSRETT

ET LIV
Når vi jurister
i den dødeste av alle disipliner, pengekravsretten,
lærer at fordringer har et liv;
de oppstår, eksisterer en stund og faller bort,
må gud hjelpe meg
også vi kunne klare å skaffe oss et;
ikke bare ekteskap, hjem og forpliktelser
som oppstår, eksisterer en stund og faller bort,
men liv;
nært,
voldsomt
og med en usvikelig puls
Cathrine Grøndahl [2003]. Lovsang.
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2	Tradisjonelle prosessrettslige utgangspunkter
ved betalingssøksmål

Finansforetakenes betalingssøksmål mot forbrukere og
EØS-forbrukerrettens prosessuelle side

2.1 Grunnleggende om rettslig gjeldsinndrivelse og anvendelse av
materielle regler

Petter Omland og Vebjørn Wold1

1 Tema og fremstilling
Jussbuss har i 50 år bistått økonomisk vanskeligstilte klienter med å bestride pengekrav. I
den senere tid har pengekravene ofte sprunget ut av usikrede kredittytelser i form av forbrukslån og kredittkort. Saker med opphav i slike kredittytelser tar i dag opp betydelig
saksbehandlingskapasitet i rettspleien og hos namsmenn. Et viktig typetilfelle er betalingssøksmålet, hvor finansforetak stevner forbrukerkunden for misligholdte betalinger
med den hensikt å oppnå tvangsgrunnlag.
Norges forpliktelser etter EØS-avtalen griper inn i reglene som styrer domstolsbehandlingen av slike saker. Selv om medlemsstatene i utgangspunktet kan organisere sine
egne rettergangsordninger slik de vil (såkalt «prosessautonomi»),2 foreligger det praksis
fra EU-domstolen hvor det fra visse rettsakter og rettsprinsipper utledes krav til medlemsstatenes prosessregler. To av disse rettsaktene, forbrukeravtaledirektivet (UCTD)3 og forbrukerkredittdirektivet (CCD)4, er av særlig interesse for behandlingen av misligholdte
forbrukskredittavtaler. Begge er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.
Denne artikkelen vil redegjøre kort for det prosessuelle forbrukervernet EU-domstolen har innfortolket i disse to rettsaktene, og hvilke føringer det gir for tolkningen av
tvisteloven når et finansforetak retter betalingssøksmål mot en forbruker på bakgrunn av
en avtale om usikret kreditt. Formålet er ikke å foreta en fullstendig gjennomgang av de
EØS-rettslige rammene for behandlingen av slike saker, men å vise enkelte virkninger
EØS-retten kan få for tolkning og anvendelse av norske prosessbestemmelser i forbrukskredittsaker, samt å peke på noen ytterligere spørsmål vi mener fortjener belysning
fra norske domstoler.

1 Jurister, tidl. Jussbuss´ husleie- og gjeldsrettsgruppe. Takk til redaktørene for kommentarer på tidligere utkast og
til professor Johan Giertsen for faglig diskusjon og oppmuntring underveis. Eventuelle feil eller unøyaktigheter
er selvsagt våre egne.
2 Se for eksempel forente saker C-430/93 og 431/93 van Schijndel (avsnitt 12).
3 Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993.
4 Direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008.

Intet i livet er gratis, og avtaler skal holdes slik de er inngått. Hvis en forbruker misligholder usikret kreditt over en viss tid, vil foretaket enten saksøke forbrukeren eller begjære
utlegg hos namsmyndighetene.5 Velges førstnevnte fremgangsmåte, vil forbrukeren ofte
bli klaget inn til forliksrådet, hvor foretaket nedlegger påstand om betaling av utestående
med renter.6 Forliksklagen igangsetter en prosess etter tvistelovens regler. Etter å ha mottatt klagen kan kunden fremsette sine innsigelser eller motkrav i et tilsvar.7 Forliksrådet
skal da, etter et rettsmøte hvor partene eventuelt kan fremforhandle et rettsforlik, realitetsbehandle saken og avsi dom på nærmere bestemte vilkår.8 Dersom det ikke innkommer
rettidig tilsvar, kan forliksrådet, med mindre forbrukeren har gyldig fravær, avsi fraværsdom etter finansforetakets begjæring uten at rettsmøte avholdes.9 Forliksrådets alminnelige dommer og fraværsdommer kan bringes inn for tingretten innen én måned fra dommen forkynnes, med videre ankemuligheter etter alminnelige sivilprosessrettslige regler.10
Når forliksrådet eller tingretten tar stilling til betalingskravet, tilsier de tradisjonelle
utgangspunktene i norsk rett at partenes prosesshandlinger setter viktige rammer for
avgjørelsen. Retten kan i utgangspunktet ikke gi dom for krav partene ikke har fremmet.
Den kan heller ikke gå utover partenes påstander eller basere sin avgjørelse på et påstandsgrunnlag som ikke er anført, jf. tvisteloven § 11-2.11 Ved avsigelse av en fraværsdom mot
forbrukeren vil rettens rådighet over de faktiske omstendighetene være bundet av hva
saksøker hevder – finansforetakets påstandsgrunnlag vil i henhold til tvisteloven § 16-10
annet ledd legges til grunn med mindre det fremstår «åpenbart uriktig».12
5 Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav a eller f.
6 Behandling i forliksrådet vil, dersom kreditor ønsker dom for kravet, være påkrevd hvis kravet er under kr
200 000 eller forbrukeren ikke er representert ved advokat, jf. tvisteloven § 6-2 annet ledd bokstav a. Rettskraftig
dom eller rettsforlik vil ofte være eneste måte for finansforetaket å få et helt uomtvistelig tvangsgrunnlag på.
«Ulempen» med å gå direkte til namsmyndighetene, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2, er altså at forbrukerkunden, selv om finansforetaket oppnår utlegg, når som helst under trekkperioden vil kunne rette innvendinger mot
det materielle kravet. Disse momentene er formodentlig årsaken til at finansforetak i en del tilfeller velger betalingssøksmål som første steg i inndrivelse av usikrede pengekrav, etter vår erfaring særlig av større forbrukslån.
I tillegg kan forbrukeren ha bestridt kravet tidligere i prosessen, slik at det allerede eksisterer en tvist.
7 Tvisteloven § 6-4 første ledd.
8 Forliksrådet har domskompetanse dersom saksøker begjærer det, når tvistesummen er under kr 200 000, jf.
tvisteloven § 6-10 andre ledd. Er tvistesummen over dette, må partene være enige om at det skal avsies dom.
9 Tvisteloven § 6-10 tredje ledd bokstav a, jf. § 16-10.
10 Tvisteloven § 6-14, jf. § 16-12 flg. For fraværsdommer i forliksrådet er det parallelt med søksmålsadgangen en
særlig adgang til betingelsesløst å oppfriske avgjørelsen innen samme frist, jf. tvisteloven § 6-14 fjerde ledd.
Fristene for å oppfriske avgjørelsen kan i seg selv oppfriskes etter tvistelovens alminnelige vilkår. En forbruker
kan derfor i teorien få oppfrisket fristen til å oppfriske en fraværsdom i forliksrådet i henhold til de nærmere
vurderinger i § 16-12 annet og tredje ledd også etter en måned har gått, men terskelen er her relativt høy med
mindre dommen er avsagt med «urette», jf. første ledd.
11 Se bl.a. Backer (2017) s. 254 og Hov (2017) s. 191.
12 Tvisteloven § 16-10 annet ledd. Det skal svært mye til for at retten skal anse påstandsgrunnlaget «åpenbart uriktig»,
jf. Skoghøy (2017) s. 773. Er påstandsgrunnlaget «åpenbart uriktig», skal begjæringen om fraværsdom avvises.
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Retten har på sin side alltid ansvaret for rettsanvendelsen, jf. tvisteloven § 11-3, og et
begrenset medansvar for selve bevisføringen, jf. § 11-2 annet ledd andre punktum. Dette
innebærer at domstolen om nødvendig må basere sin avgjørelse på rettsgrunnlag som
ikke er anført av partene,13 i tillegg til å bidra til klargjøring av bevissituasjonen. Det
innebærer imidlertid ikke at retten kan gå utenfor partenes krav og påstander, ei heller at
den kan avgjøre saken på grunnlag av andre faktiske forhold partene påberoper seg som
grunnlag for kravet.14 At prosessreglene er utformet på denne måten – etter det såkalte
disposisjonsprinsippet – bygger etter sigende på betraktninger om forholdet mellom
rettspleien og sivilsamfunnet, særlig grunntanker om domstolsnøytralitet og partsautonomi.15 Liknende regler gjelder også for anke til lagmannsretten eller Høyesterett, hvor det
er partenes anker som avgjør hvilke krav som kan prøves, og partenes ankegrunner som
avgrenser avgjørelsens faktiske grunnlag.16
Partenes rådighet er i utgangspunktet kun begrenset i den grad det er nødvendig for å
ivareta «offentlige hensyn», jf. tvisteloven § 11-4, av hensyn til såkalte indispositive elementer. Med offentlige hensyn menes forhold som tilsier at saken bør avgjøres i et bredere perspektiv og derfor på et mer omfattende grunnlag enn det som følger av partenes
prosesshandlinger – saker om barns rettsstatus etter barneloven er et eksempel som fremgår eksplisitt av bestemmelsen.17 I indispositive saker skal retten om nødvendig gå utenfor partenes påstander og påstandsgrunnlag – men ikke deres krav – i den grad det er
nødvendig for å ivareta slike interesser. Retten vil, grunnet tvistelovens regler om materiell prosessledelse, i enkelte situasjoner ha anledning til å veilede om materielle rettsspørsmål også i dispositive saker. Dette innebærer blant annet at retten har adgang til å «oppfordre en part til å ta standpunkt til faktiske og rettslige spørsmål som synes å være av
betydning» for saken, jf. § 11-5 fjerde ledd. I praksis vil dette ofte kunne bidra til at forhold partene ikke selv tar opp, blir belyst eller anført og dermed kan inngå i avgjørelsesgrunnlaget. Norsk rett oppstiller imidlertid i utgangspunktet ikke noen plikt til materiell
prosessledelse i dispositive saker. Dermed vil manglende materiell prosessledelse normalt
ikke utgjøre en saksbehandlingsfeil parten kan angripe.18

2.2 Forholdet mellom ufravikelige materielle regler om
forbrukerbeskyttelse og disposisjonsprinsippet
Rettsgrunnlaget for betalingskravet i betalingssøksmål om forbrukskreditt er avtalen om
kredittytelse mellom finansforetaket og forbrukerkunden. Både avtaleinngåelsen og innholdet i avtalen er underlagt lovregulering som til dels har EU-rettslig opphav. Forbrukerkredittdirektivet stiller preseptoriske krav til kredittyter, som i norsk rett er gjennomført i
13 Schei mfl. (2019). Her vises blant annet til et talende eksempel i Rt. 2003 s. 750 (premiss 25).
14 Med hensyn til bevis må partene etter tradisjonell språkbruk påberope seg rettsfakta, mens domstolene kan
bidra ved klargjøringen av bevisfakta, jf. Hov (2017) s. 196.
15 Se bl.a. NOU 2001: 32 B Rett på sak, s. 702–706.
16 Tvisteloven § 29-20 første og tredje ledd for lagmannsretten og § 3-30 for Høyesterett.
17 Se Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) pkt. 13.5.
18 Fredriksen & Strandberg (2019) s. 177–178.
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finansavtaleloven, blant annet en detaljert opplysningsplikt om kredittproduktet og en
plikt til forsvarlig kredittvurdering av kunden.19 Videre er forbrukeravtaledirektivet gjennomført i avtaleloven § 36, jf. § 37, som gir forbrukerkunder vern mot «urimelige»
ikke-individuelt forhandlede vilkår.20 Brudd på de ufravikelige forbrukervernbestemmelsene kan ha som rettsvirkning at finansforetakets krav reduseres – ved lemping eller ved
motregning dersom forbrukeren får medhold i eventuelle motkrav.21
Selv om forbrukerreglene fra et materielt ståsted er ufravikelige og det klare formålet
er å kompensere for asymmetri i kontraktsforholdet, oppleves de nok som lite tilgjengelige og håndgripelige for mange av de forbrukskredittkundene som havner i en rettsprosess. Håndheving av ufravikelige formuerettslige rettigheter har likevel ikke tradisjonelt
blitt regnet som «offentlig[e] hensyn» som tilsidesetter utgangspunktet om fri rådighet –
unntakene på formuerettens område sies gjerne å være innsigelser som bygger på NL
5-1-2 eller forbudet mot spillegjeld.22 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i proposisjonen til ny finansavtalelov om rettsvirkningene av brudd på ufravikelige forbrukerbestemmelser at
«retten [vil] være bundet av det rettskravet som er reist i saken, og partenes påstander
og påstandsgrunnlag jf. tvl. § 11-2. Det er dermed til en viss grad opp til partene selv
å sørge for at retten har kompetanse til å vurdere om kravet kan føre frem etter ulike
grunnlag».23
Departementet virker altså å legge til grunn at forbrukerkunders ufravikelige rettigheter
ikke kan utgjøre indispositive elementer eller på annen måte gi retten en videre kompetanse over domsgrunnlaget enn partenes prosesshandlinger foranlediger. Dette utgangspunktet tilsier at retten, hvis forbrukerkunden i et betalingssøksmål om usikret kreditt
ikke fremsetter motkrav eller påstår helt eller delvis frifinnelse fra betalingskravet, ikke
plikter å undersøke og vurdere om kredittyter har overholdt slike plikter, og eventuelt gi
dom for pliktbrudd. Det samme gjelder tilsynelatende dersom forbrukerkunden inngir
tilsvar og krever frifinnelse, men ikke påberoper seg relevant faktum eller fremmer «riktig» krav.
19 Stortinget vedtok ny finansavtalelov i desember 2020. Loven vil erstatte finansavtaleloven av 1999. I det
følgende vil det henvises til finansavtaleloven 2020 ved omtale av de nasjonale bestemmelsene som
gjennomfører CCD. Finansavtaleloven 2020 § 2-7 om kredittkjøp svarer til 1999-lovens § 54 b, § 5-2 om
kredittvurdering svarer til 1999-lovens § 46b, og § 3-22 første ledd jf. § 3-12 første ledd om opplysningsplikt
svarer til 1999-lovens § 46. Bestemmelsen i 1999-lovens § 47 om frarådingsplikt, som gir reell virkning til
direktivets kredittvurderingsplikt, er i finansavtaleloven 2020 erstattet av en avslagsplikt, jf. § 5-4.
20 Etter UCTD artikkel 4 nr. 2 vil selve størrelsen på utgangsrenten i en lånekontrakt i prinsippet ikke være
omfattet av direktivet. Ulike rentemekanismer, tilleggsgebyrer og liknende – samt klarheten i informasjonen
om kostanden ved avtalen – vil imidlertid være regulert, se nærmere Kommisjonens Guidance s. 25–26.
21 Reglene om avslagsplikt/frarådningsplikt og kredittvurdering henger naturlig sammen; se f.eks. avgjørelse fra
Jæren tingrettsdom (TJARE-2017-103371). Retten kom til at en forsvarlig kredittvurdering ville ledet til
fraråding av låneopptak, og lempet følgelig hovedstolen og renter på et forbrukslån.
22 Se NOU 2001: 32 B Rett på sak s. 708 og Skoghøy (2017) s. 599. Når finansavtaleloven 2020 trer i kraft, vil
reglene om reprobasjon fremgå av dennes § 2-15 og straffelovens ikrafttredelseslov § 12 vil oppheves.
23 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 216.
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Resultatet av at betalingssøksmål om forbrukskreditt behandles etter disse utgangspunktene, vil kunne være at kredittyter får sitt uomtvistelige, rettskraftige tvangsgrunnlag
på bakgrunn av en forbrukskredittavtale som er inngått i strid med, eller inneholder vilkår
som strider mot, ufravikelige forbrukervernbestemmelser. Domstolen vil etter de tradisjonelle synspunkter heller ikke ha noen plikt til å utøve materiell prosessledelse i saker om
finansavtaler, og dette ville uansett vært av mindre praktisk betydning i de mange sakene
som avgjøres uten aktiv deltakelse fra den saksøkte forbruker.

3	EU-rettens prosessuelle forbrukervern i
forbrukerkredittsaker under UCTD og CCD
3.1 Aktivitetspliktens grunnlag
På samme måte som kredittavtaler skal holdes, skal jo etter sigende EØS-avtalen også
det. Hvilke krav EØS-avtalen stiller i konkrete saker, må kartlegges ut fra de relevante
rettsakters ordlyd og formål, forstått i lys av grunnleggende EØS-rettslige prinsipper og
relevant praksis fra EFTA- og EU-domstolen. Før vi beveger oss til EFTA-pilaren, blir
spørsmålet hvilke krav gjeldende EU-rett stiller til nasjonal prosesslovgivning på forbrukerkredittområdet.
På EU-nivå er som nevnt utgangspunktet at rettsakter ikke skal ansees å harmonisere
nasjonal prosessrett med mindre dette faktisk fremgår av rettsakten selv – det er opp til
medlemsstatene å bestemme på hvilke prosessuelle vilkår nasjonal rett skal gjennomføre
materielle regler som fremgår av rettsaktene. Dette må imidlertid, i tråd med langvarig
praksis fra EU-domstolen, skje under overholdelse av to krav: Av effektivitetsprinsippet
følger at medlemsstatenes nasjonale prosessrett ikke skal gjøre det umulig eller uforholdsmessig vanskelig å håndheve materielle EU-rettslige rettigheter, og av ekvivalensprinsippet følger at nasjonal prosessrett skal gi EU-rettslige rettigheter samme beskyttelse
som tilvarende rettigheter under nasjonal rett.24 Disse prinsippene er logiske utslag av
prinsippene om lojalitet og EU-rettslig overhøyhet og kan innebære at en domstol må
agere ex officio for å sikre at EU-retten får reell virkning. Et kjent eksempel, fra utenfor
forbrukerrettens område, er at EU-retten kan sette rammer for på hvilke vilkår nasjonal
prosessrett skal kunne overprøve en voldgiftskjennelse som bryter konkurranserettslige
bestemmelser.25
Hvilke utslag effektivitetsprinsippet og ekvivalensprinsippet gir i en konkret sak,
henger i praksis nøye sammen med den konkrete rettsaktens ordlyd og formål – spørs
målet er jo hva som eventuelt blir uforholdsmessig vanskelig å gjennomføre, eller hva
som skal ansees som en «tilsvarende» nasjonal regel som den EU-rettslige regel. I forbrukersaker legger EU-domstolen ved anvendelsen av disse prinsippene betydelig vekt på
partenes ulike forutsetninger og implikasjonene dette har for det indre markedets funk-

24 Sejersted mfl. (2011) s. 80–82 og Fredriksen (2008) s. 327–328.
25 Sak C-126/97 Eco Swiss.
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sjon, hensyn som også speiles i ordlyden til forbrukerdirektivene.26 Iblant er det – særlig
for UCCTD – meget uklart om domstolen utleder prosessuelle krav gjennom en tolkning
av direktivene eller av de nevnte prinsippene.27
For UCTD kom det prosessuelle gjennombruddet allerede i forente saker C-240/98
til C-244/98 Oceano, som omhandlet forbrukeres misligholdte betalinger ved kjøp av
konversasjonsleksikon.28 Domstolen antok her at direktivet forutsatte at nasjonale domstoler måtte ha adgang til av eget tiltak (ex officio) å prøve om en vernetingsklausul var
urimelig. Domstolen begrunnet sitt syn med at forbrukerhensyn, effektivitetsbetraktninger og direktivets ordlyd talte for at forbrukeren ikke skulle behøve å påberope seg urimeligheten av en slik klausul for å bli «ubundet», jf. direktivets artikkel 6 nr. 1. I sak
C-168/05 Mostaza Claro la EU-domstolen deretter til grunn at nasjonale domstoler ikke
bare kan, men av eget tiltak om nødvendig skal, etterprøve urimelighet av eget tiltak.29
Denne linjen er fulgt opp i en rekke etterfølgende avgjørelser.30
Selv om de tidlige sakene ofte omhandlet vernetings- eller voldgiftsspørsmål, la EU-
domstolen med sine brede og prinsipielle premisser grunnlaget for en mer generell doktrine om prosessuelt gjennomslag for forbrukerregler, også utenfor UCTD.31 Linjen har
dessuten blitt strukket over flere andre forbrukerdirektiver, herunder til CCDs viktige
regler om opplysningsplikt og kredittvurderingsplikt.32 Praksisen har gitt opphav til domstolsdrevne så vel som legislative reformer av medlemsstatenes prosessformer.33 Det er
samtidig en doktrine i kontinuerlig utvikling, illustrert ved at det i 2020 alene ble avsagt
flere viktige dommer på området.34

26 Etter UCTD artikkel 7 første ledd skal medlemsstatene gi forbrukerne «egnede og effektive midler» til å bringe
urimelige vilkår til opphør, slik at de «ikke binder forbrukeren». I CCD følger det av artikkel 23 at
medlemsstatene skal implementere nasjonale bestemmelser som sikrer «effektive», «forholdsmessige» og
«avskrekkende […] sanksjoner» mot brudd på direktivets materielle plikter.
27 Påpekt også av Jünge (2017) s 72.
28 Forente saker C-240/98 til C-244/98 Oceano (avsnitt 25–32).
29 Sak C-168/05 Mostaza Claro (avsnitt 38).
30 Ifølge EU-domstolen selv er det sak C-243/08 Pannon som helt utvetydig fastslår at det er tale om en plikt for
nasjonale domstoler, jf. sak C-168/15 Tomasova (avsnitt 33).
31 Den mest komplette fremstilling av praksis virker å være Beka (2018). For et eksempel på at en forbruker
direktivbestemmelse ikke ansees å utløse aktivitetsplikt, se C-347/18 Bankia (avsnitt 44). For et godt eksempel
på den vurdering som skal gjøres av om effektivisering forutsetter ex officio anvendelse, se generaladvokatens
innstilling i sak C-679/18 OPR Finance (avsnitt 44–52).
32 I sak C-429/05 Rampion (avsnitt 57–60), sak C-337/14 Radlinger (avsnitt 60–74) og sak C-679/18 OPR
Finance (avsnitt 24).
33 Jf. f.eks. Beka (2018) s. 358 og Manceleoni (2016).
34 For eksempel sak C-511/17 Lintner, sak C-679/18 OPR Finance og sak C-495/19 Kancelaria Medius. Av saker
som for øyeblikket er til behandling for domstolen, bør nevnes blant annet sak C-170/21 Profi Credit Bulgaria
og sak C-869/19 Unicaja Banco. 15. juli 2021 publiserte EU-domstolen dessuten generaladvokatuttalelser i fire
aktuelle saker (nevnte sak C‑869/19, sak C‑725/19, forente saker C‑693/19 og C‑831/19 samt sak C‑600/19)
Disse uttalelsene ble publisert etter denne artikkelen ble sendt inn til redaksjonen, og er derfor ikke omtalt
videre her, men berører sentrale sider av aktivitetsplikten, og dommene virker å kunne være relevante for norsk
retts vedkommende når de etter hvert faller. I førstnevnte sak har Norge som nevnt inngitt skriftlig innlegg
samt prosedert for EU-domstolen, og generaladvokaten virker å legge til grunn en strengere aktivitetsplikt enn
Norge argumenterte for.
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3.2	Aktivitetspliktens hovedinnhold på forbrukerkredittområdet
3.2.1 To parallelle krav til aktivitet fra nasjonale rettsinstanser
En forståelse av doktrinens implikasjoner for forbrukerkredittsaker forutsetter da selvsagt
en nærmere analyse av domstolens mange avgjørelser på området. I en slik gjennomgang
vil det være nærliggende å sondre mellom underplikter som utledes av de to ulike grunnprinsippene EU-domstolen har brukt som avsatser for sin «prosessualisering» av direktivene – kravene til effektivitet og ekvivalens.35

3.2.2 Effektivitetskravet
EU-domstolen har på bakgrunn av de effektivitetsbetraktningene som først fikk gjennomslag i Oceano, utledet en handleplikt som grovt sett kan deles i tre. For det første skal en
nasjonal rettsinstans som forelegges en sak om en forbrukeravtale, opptre aktivt for å
finne ut om kontraktsforholdet reguleres av et forbrukerdirektiv av prosessuell karakter.36
Hvis så er tilfelle, og hvis retten har kunnskap om nødvendige «rettslige og faktiske
omstendigheter», skal retten – av eget tiltak om nødvendig – vurdere om den næringsdrivende har overholdt sine forpliktelser under nasjonale regler som gjennomfører direktivet.37 Hvis forbrukerens rettigheter er tilsidesatt, skal retten «drage de konsekvenser som
følger av national ret» – nasjonal rett må selvsagt tolkes direktivkonformt – selv om forbrukeren ikke har lagt ned slik påstand.38 For urimelige vilkår innebærer dette, i tråd med
det som er det klare materielle utgangspunktet, å «ikke anvende vilkåret».39
At rettens plikt til å anvende gjennomføringsregler ex officio inntrer når den har
kjennskap til «faktiske og rettslige omstendigheter», utgjør en viktig avgrensning. Det har
vært vanlig å anta at effektivitetsprinsippet derfor ikke pålegger retten å foreta egne
undersøkelser av faktum for eventuelt å kunne avdekke om et vilkår skal vurderes ex
officio opp mot urimelighetsstandarden.40 Nyere praksis indikerer at dette neppe er helt
dekkende – i sak C-495/19 Kancelaria Medius fremhever EU-domstolen at nasjonale
domstoler i en viss utstrekning skal være i stand til å «treffe foranstaltninger» for å tilveiebringe de opplysninger som behøves for å vurdere urimelighet i fraværssaker.41

35 Som andre har påpekt (f.eks. Jünge (2017) s. 71), fremstår EU-domstolens praksis på forbrukerområdet så
særegen at slutninger basert på prinsippene om forholdet mellom nasjonal prosessrett og materiell unionsrett
gir begrenset veiledning – man kan eventuelt snakke om direktivspesifikke forståelser av effektivitetsprinsippet
og ekvivalensprinsippet. De tjener likevel som nyttige utgangspunkter for å systematisere EU-domstolens
praksis på området.
36 Sak C-137/08 Pénzügyi Lízing (avsnitt 56). Retten plikter for øvrig ikke under UCTD å vurdere rimeligheten
av plikter som er pålagt forbrukeren, dersom de ikke inngår i grunnlaget for betalingskravet som rettes, se sak
C-511/17 Lintner (avsnitt 70–77). En annen ting er at avtalens helhet materielt sett kan belyse hvorvidt et
aktuelt vilkår er urimelig, jf. sak C-472/11 Banif.
37 Se f.eks. sak C-472/11 Banif (avsnitt 24) og sak C‑618/10 Banco Español (avsnitt 44).
38 Sak C-40/08 Asturcom (avsnitt 59), sak C‑618/10 Banco Español (avsnitt 63), sak C-472/11 Banif (avsnitt 27)
og sak C‑397/11 Jöros (avsnitt 48).
39 Se f.eks. sak C-243/08 Pannon (avsnitt 24).
40 Beka (2018) s. 195–199 med videre henvisninger.
41 Sak C-495/19 Kancelaria Medius (avsnitt 38).
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Selv om rekkevidden av en slik selvstendig faktisk utredningsplikt synes noe uklar,42
kan det ut fra dommens premisser være grunnlag for å problematisere nasjonale regler
som helt og holdent avskjærer retten fra selv å bringe «retlige og faktiske omstændigheter» til sin kjennskap av eget tiltak.43 I saker om betalingsforpliktelser etter forbrukerkredittavtaler vil dessuten de nødvendige «retlige og faktiske omstendigheter» for å vurdere
oppfyllelsen av flere av de sentrale kravene finansforetaket er underlagt (opplysningsplikt,
kredittvurderingsplikt og krav til vilkårenes rimelighet), ofte være tilgjengelige for domstolene, eventuelt være svært enkle å bringe til veie, for eksempel ved å forespørre dokumentasjon fra finansforetaket, slik tilfellet var i Kancelaria Medius. I praksis synes aktivitetsplikten derfor å kunne bli aktualisert ganske ofte når et finansforetak saksøker en
forbruker.44
Selv om effektivitetsvurderingen i prinsippet er relativ til det nasjonale prosessregelverkets konkrete egenskaper – og er en helhetsvurdering av risikoen for at forbrukerens
rettigheter ikke vil bli håndhevet –,45 er det neppe plausibelt å anføre at alminnelige regler
om partsdisposisjon kan begrunne at retten unnlater å anvende nasjonale regler som gjennomfører UCTD samt CCD artikkel 8 og 10. Vurderingen av den nasjonale prosessregelen skal dessuten foretas «uafhængigt af de konkrete omstændigheder i den pågældende
sag», slik at heller ikke forhold i en enkeltsak (f.eks. at forbrukeren opptrer som saksøker
og/eller er representert av en advokat) kan tas til inntekt for at effektiv gjennomføring av
slike regler kan skje uten en prosessuell aktivitetsplikt for domstolene.46

3.2.3 Ekvivalenskravet
I tillegg til de prosessuelle pliktene som utledes av effektivitetsbetraktninger, kommer de
som utledes av kravet til ekvivalens. Tar man utgangspunkt i de alminnelige læresetninger
om ekvivalensprinsippet, er det nærliggende å anvende øvrige nasjonale forbrukerregler
som sammenlikningsgrunnlag for EU-rettslige forbrukerbestemmelser og vurdere om
EØS-opphavlige forbrukerregler nyter minst tilsvarende prosessuell status som disse.47

42 I sak C-511/17 Lintner trakk EU-domstolen frem at en slik plikt må foreligge når det allerede foreligger
«alvorlig tvivl» om et vilkår kan være urimelig. I sak C-495/19 Kancalaria Medius (avsnitt 52) og forente
saker C-419/18 og C-483/18 Profi Credit Polska II (avsnitt 77) trekkes det i konklusjonen frem at domstolen
må kunne treffe foranstaltninger når den nærer tvil om det kan foreligge et urimelig vilkår. Dette kan tas til
inntekt for at plikten ikke er ubetinget, men det er ikke enkelt å få tak på hvordan den eventuelt skal avgrenses
ut fra domstolens nokså generelle premisser.
43 Sak C-495/19 Kancelaria Medius (avsnitt 43–52). Se også om dette, Krans & Anceny (2019) s. 135–136.
44 Se tilsvarende de mer generelle konklusjonene til Eldjarn (2016) s. 201 og Jünge (2017) s. 77. Uttalelser i
generaladvokat Tristenjaks forslag til avgjørelse i sak C-137/08 Pénzügyi Lizing (avsnitt 109) kan tas til inntekt
for at domstolen må ha «grundlag for at antage» at det kan være tale om et direktivstridig vilkår, for å
forpliktes til selvstendig aktivitet under effektivitetsprinsippet. EU domstolen har imidlertid ikke på noe
tidspunkt lagt til grunn en slik terskel, men som nevnt tatt utgangspunkt i at plikten til å ta opp forbrukerens
rettigheter ex officio inntrer «så snart» den nasjonale domstolen har «retlige og faktiske omstendigheter»
tilgjengelig.
45 Se f.eks. sak C-32/14 ERSTE Bank Hungary (avsnitt 51).
46 Sak C-429/05 Rampion (avsnitt 65).
47 Se for dette synspunktet Fredriksen og Strandberg (2019) s. 185.
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Sak C-40/08 Asturcom, og den etterfølgende praksis, tyder imidlertid på at ekvivalenskravet for visse forbrukerregler er strengere enn dette. Asturcom omhandlet forholdet
mellom UCTD artikkel 6 og fullbyrdelsesdom for et krav som hvilte på en avtale som var
rettskraftig pådømt ved voldgift, i henhold til en potensielt urimelig voldgiftsklausul. Etter
nasjonal prosessrett kunne domstolen ved fullbyrdelse av voldgiftsdommen bare kontrollere om det forelå brudd på «de normas de orden publico» – normer for den offentlige
orden. Om dette uttaler EU-domstolen at UCTD ivaretar en «offentlig interesse» og skal
ansees «ligeværdig med nationale regler, der inden for interne retsorden har rang af ufravigelige retsgrundsætninger».48 Som følge av slik «likeverdighet» la EU-domstolen til grunn
at en nasjonal rettsorden som i en gitt situasjon åpner for at «ufravikelige rettsgrunnsetninger» gir domstolen en utvidet kompetanse over saken, må kunne gi samme prosessuelle
gjennomslag til direktivets urimelighetsregel. EU-domstolen har med henvisning til Asturcom brukt den samme fremgangsmåten for å gi UCTD gjennomslag i møte med nasjonale
regler om begrenset rådighet i ankesaker,49 så vel som i fraværssaker.50
Det er etter vårt syn nærliggende å lese EU-domstolens praksis på dette punkt som et
krav om ekvivalens med nasjonale ufravikelige rettsgrunnsetninger – det som i mange
land kalles «public policy», «ordre public» eller liknende.51 Det dreier seg om regler som
begrenser hva slags privatrettslige forpliktelser domstolen av hensyn til bredere samfunnshensyn kan dømme en part til å følge. Den mest nærliggende konkusjon er da at
UCTDs forbud mot urimelige vilkår skal gis samme prosessuelle gjennomslag52 som
eventuelle prosessuelt ufravikelige regler ville hatt i den gitte situasjon i nasjonal rett.53
Det virker ikke å være rom for egne vurderinger fra nasjonale domstoler av hvilke nasjonale regler som er «ekvivalenten» – EU-domstolen binder på finurlig vis rettsanvendere i
medlemslandene til å bygge ut sine nasjonale public policy-regler.54
Selv om nasjonale begrensninger på domstolens rådighet ansees akseptable fra effektivitetssynspunkter, kan altså eksistensen av en nasjonal prosessuelt ufravikelig regel som
ville gjort seg gjeldende i samme situasjon, altså medføre at retten etter ekvivalenskravet
likevel må anvende EU-forbrukerretten ex officio. Som nevnt krever ikke samtlige EU-
48 Sak C-40/08 Asturcom (avsnitt 52).
49 Sak C-488/11 Asbeek Brusse (avsnitt 45).
50 Sak C-147/16 Katholieke Hogeschool (avsnitt 36).
51 Se Mancaleoni (2016) s. 557. Jünge (2017) omtaler praksisen som en «forkledd favorisering» av EU-retten. I
Norsk sammenheng brukes gjerne ordre public som begrep for en nasjonal skranke for anvendelse av fremmed
rett.
52 Se f.eks. sak C-488/11 Asbeek Brusse (avsnitt 14 og 44–46). At EU-domstolen har etablert en eksplisitt kobling
til nasjonale prosessuelt ufravikelige regler, virker også å ha blitt lagt til grunn av norske myndigheter i Norges
innlegg til EU-domstolen i sak C-869/19 (s. 4 note 15).
53 Denne forståelsen virker å være utbredt. I norsk sammenheng, se f.eks. Lilleholt (2015) s. 276, Jünge (2017) s.
14 og Rikardsen (2015) s. 33. I internasjonal litteratur, se f.eks. Schebesta (2010) s. 872, Sørensen (2014) s.
405, Mancaleoni (2016) s. 557 og Beka (2018) s. 170. Beka omtaler dette som «the principle of public policy
equivelance» (s. 166 flg.). Se også EU-kommisjonens synspunkt i Guidance s. 58.
54 Jf. Beka (2018) s. 170. Generaladvokatens innstilling, eller skal vi si advarsel, i forløperen C-168/05 Mostaza
Claro (avsnitt 56) gjør det tilsynelatende vanskelig å argumentere for at EU-domstolen ikke vet nøyaktig hva
den gjør. Merk dog at det motsatte av vårt synspunkt legges til grunn av Fredriksen & Strandberg (2019) s. 185
flg. og til en viss grad av Sandaaker (2017) s. 92–94.
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forbrukerrettigheter (like store) innskrenkninger i parters råderett, og av disse igjen er det
ikke sikkert alle er public policy-ekvivalente. Det synes imidlertid å være gode grunner til
å anta at i alle fall CCDs regler om opplysningsplikt og kredittvurderingsplikt, i likhet
med UCTD, tilhører det gjeve selskap av regler som står på begge «avsatsene».55

3.3 Aktivitetspliktens grenser
Av det ovennevnte ser man at lojal gjennomføring av UCTD og CCD potensielt forutsetter betydelig modifisering av nasjonale begrensninger på domstolenes råderett over forbrukerkredittsaker. Det må imidlertid understrekes at en domstols plikt til å bringe forbrukerens krav inn i saken på tvers av begrensende nasjonale prosessregler ikke er absolutt.
Forpliktelsen kan komme på kant med andre rettsprinsipper som unionsretten respekterer.
Særlig relevant i forbrukerkredittsaker er rettskraftprinsippet, som potensielt utgjør en
viktig skranke for domstolens aktivitetsplikt etter effektivitetskravet. Dette gjelder særlig
muligheten til senere i saksgangen å kompensere for manglende ex officio anvendelse av
direktivbestemmelser i underretten eller en voldgiftsdomstol.56
Videre har forbrukeren en «reservasjonsrett»; hun kan velge å ikke få sin rettighet
håndhevet.57 For at dette skal frita retten fra plikten til å prøve avtalevilkåret av eget tiltak, må det imidlertid være tale om et aktivt og uttrykt valg – forbrukeren må etter
EU-domstolens egen språkbruk gjøre en «innsigelse» mot å få sin rettighet realisert.58
Når domstolen av eget tiltak trekker inn nye krav eller fakta i saken, må den for øvrig
etter EU-domstolens uttalelser også sørge for at partenes rett til kontradiksjon ivaretas.59
Både forbrukeren og den næringsdrivende parten skal med andre ord få anledning til å
uttale seg. En sak der aktivitetsplikten utøves av en alminnelig domstol, vil tilsynelatende
derfor fort kunne få karakter av en domstolsledet prosess i begge retninger.60

55 Domstolen har i sakene om CCD omtalt forbrukerkredittreglenes «afgørende betydning» (sak C 337/14
Radlinger (avsnitt 64) og sak C 679/17 OPR Finance (avsnitt 21) for forbrukerne, og fremhevet den allmenne
interesse i at de etterleves (sak C 337/14 Radlinger, (avsnitt 64)) selv om spørsmålet om public policyekvivalens ikke har kommet på spissen. At public policy-ekvivalens ikke er forbeholdt UCTD, ble bekreftet
i sak C-497/13 Faber, som gjaldt 1999-forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 5.3 (avsnitt 56).
56 Se f.eks. sak C 40/08 Asturcom (avsnitt 40–48). Om dette får betydning i ankesaker, er tema i nevnte sak
C-869/19 Unicaja Banco, der Norge har intervenert på den næringsdrivendes side.
57 Se f.eks. sak C-243/08 Pannon (avsnitt 24).
58 Jf. sak C-488/11 Asbeek Brusse (avsnitt 49). I sak C‑ 472/11 Banif (avsnitt 27) vises det til at forbrukerens
rettighet kan sees bort ifra dersom forbrukeren belæres om denne av retten og etter dette «ikke har til hensikt»
å gjøre denne gjeldende.
59 Sak C-511/17 Lintner (avsnitt 42, med videre henvisninger).
60 Hva gjelder UCTD, er det viktig å presisere at ex officio-forpliktelsen knytter seg til vilkårene finansforetaket
bygger sin påstand på. Retten plikter ikke å vurdere rimeligheten av andre avtaleplikter som er pålagt
forbrukeren, dersom de ikke inngår i grunnlaget for selve betalingskravet, se sak C-511/17 Lintner (avsnitt
70–77). En annen ting er at avtalen sett under ett materielt sett kan belyse hvorvidt et bestemt vilkår er
urimelig, se f.eks. sak C-472/11 Banif (avsnitt 37–41). I slike tilfeller vil retten nødvendigvis måtte vurdere
avtalen som helhet.
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4 Prosessuell aktivitetsplikt i norske forbrukskredittsaker
4.1 Aktivitetspliktens relevans for norske domstoler og forliksråd
Kravet til lojal og direktivkonform tolkning og anvendelse av EU-opphavlig lovgivning i
tråd med EU-rettslig metode er som kjent sikker EØS-rett – og følgelig sikker norsk rett.
Prinsippene om lojal og homogen gjennomføring av EØS-retten vil derfor modifisere
norsk prosessrett om dette er nødvendig for at EØS-opphavlige regler skal ha tilsvarende
prosessuelt gjennomslag i Norge som EU-domstolen forutsetter for EU-statene.61 Det er
etter vårt syn neppe grunnlag for tvil om at norske rettsinstanser skal følge EU-domstolens
linje om prosessuell aktivitetsplikt for direktivfestede forbrukerrettigheter når finansforetak anlegger betalingssøksmål mot sine forbrukerkunder.62 De nasjonale gjennomføringsbestemmelsene – for eksempel avtl. § 36, jf. § 37, og finansavtaleloven 2020 § 5-2, tolket
direktivkonformt og som delvis prosessuelle bestemmelser i lys av EU-domstolens praksis
om effektiv og ekvivalent anvendelse – vil i kraft av EØS-loven § 2 så vel som tvisteloven
§ 1-2 ha forrang ved konflikt med tvistelovens utgangspunkter.63 Fra et norsk perspektiv
vil kravet om public policy-ekvivalens antakelig måtte forstås som et krav om at visse
kategorier EU-opphavelig forbrukerrett skal anvendes ekvivalent med regler som berører
«offentlige hensyn» jf. tvisteloven § 11-4. Det er opp til Norges lovgivere og domstoler å
bestemme hvilke konsekvenser kategorisering som «offentlig hensyn» har etter norsk rett,
men det vil altså være EØS-stridig å legge prosessuelle begrensninger på anvendelse av
avtl. § 37 som ikke ligger på nasjonale regler med status som «offentlig hensyn».
Med kompetanse til å avsi rettskraftige og tvangskraftige avgjørelser synes også forliksrådene å være underlagt EØS-rettens prosessuelle aktivitetsplikt når de utøver denne
delen av sin virksomhet. EU-domstolen har vurdert svært mange ulike prosessordninger i
sin praksis om aktivitetsplikten og har gjennomgående virket innstilt på å se forbi rent
formelle aspekter ved nasjonale domstolstrukturer – fokuset har ligget på forbrukernes
faktiske rettsstilling. Det har gjentatte ganger blitt uttalt at « særlige kendetegn ved procedurerne ikke [kan] udgøre en faktor, som kan påvirke den retlige beskyttelse, som forbrugerne nyder».64 Ekvivalenskravet gjelder dessuten uavhengig av eventuelle personelle
61 Fredriksen (2008) s. 297–300, se også Jünge (2017) s. 3 med videre henvisninger.
62 Som Haukeland Fredriksen (2008) er inne på (s. 300), har det vært nevnt en teoretisk mulighet for at de
strukturelle forskjellene mellom EØS-retten og EU-retten innebærer en videre prosessautonomi i EFTA-statene
«der hvor EU-rettens overnasjonale karakter er særlig fremtredende i EF-domstolens argumentasjon». Dette er
– illustrert ved gjennomgangen vi gjorde av aktivitetspliktens grunnlag i punkt 3.1 – uansett ikke tilfelle for
forbrukersakene. Se her også Sandaaker (2017) s. 14. Det samme virker å ligge til grunn for EFTA-domstolens
uttalelser om UCTD i E-25/13 Gunnar V. Engilbertsson (avsnitt 162) og virker også å være den norske statens
syn på UCTD i regjeringens skriftlige innlegg til den verserende EU-saken C-869/19, jf. «Written Observations
By The Kingdom Of Norway» i sak C-869/19 Unicaja Banco s. 4 note 7.
63 Se tilsvarende Jünge (2017) s. 79. Slik vi forstår Sandaaker (2017), er dette også hans tilnærming, se s. 94. Se
også Mancaleoni (2016) s. 566–567 om den nederlandske løsningen: Hoge Raat har valgt å forankre
aktivitetsplikten i kontraktslovgivningen i stedet for prosesslovgivningen, men har likevel meislet ut plikten
slik at rimelighetssensuren anvendes tilsvarende med bestemmelser nasjonal public policy – med unntak for
Pannon-reservasjonen.
64 Se f.eks. sak C-337/14 Radlinger (avsnitt 50). Tilsvarende legges til grunn om forliksrådene i Sandaaker
(2017) s. 106–107 og Rikardsen (2015) s. 51.
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avgrensninger – all den tid forliksrådene skal anvende nasjonale public policy-regler av
eget tiltak, vil de ha en tilsvarende plikt til å anvende public policy-ekvivalente EØS-forbrukerrettsregler.65
Dersom forliksrådene mot formodning ikke skulle være omfattet av aktivitetsplikten,
ville dette reist spørsmål om hvorvidt forliksrådene kan avsi rettskraftige dommer i forbrukersaker der helheten i muligheten for etterfølgende overprøving ble tatt i betraktning,
jf. tilnærmingen i sak 32/14 ERSTE Hungary, som omhandlet notarer.66 Det fremstår etter
vårt syn lite plausibelt å anføre at adgangen til å rette søksmål eller begjære oppfriskning
mot forliksrådets avgjørelser skal kunne kompensere for manglende ex officio anvendelse
etter analogi fra synspunktene om voldgift i Asturcom eller notarer i ERSTE Hungary, når
det tross alt er den næringsdrivende som bringer saken inn for den nasjonale rettsinstansen.67
Et annet spørsmål er nok om forliksrådene med hensyn til deres manglende juridiske
fagkompetanse bør avstå fra å avsi dom i saker som utløser en prosessuell aktivitetsplikt,
slik at tingretten i praksis blir førsteinstans i slike saker.68 Dette er i dag – etter vår kjennskap – ikke tilfellet. Forliksrådene behandler daglig forbrukerkredittvister hvor avtalen
reguleres av bestemmelser som gjennomfører UCTD og CCD. Det er da for oss vanskelig
å se et grunnlag for at forliksrådene skal ha adgang til å avgjøre disse tvistene uten å overholde EØS-rettslige krav til prosessuell aktivitet.

4.2 Veiledning i forbrukskredittsaker, forbrukers passivitet
og behovet for ex officio anvendelse
Naturligvis setter forbrukeres egne prosesshandlinger grenser for rettens ex officio forpliktelser – hvis forbrukeren legger ned en påstand, retter et krav eller anfører et påstandsgrunnlag, vil rettens plikt til å ta dette opp hvile på prosesshandlingen i stedet. Det har i
denne sammenheng vært argumentert for at plikten kan gjennomføres i norsk rett ved
veiledning av forbrukeren,69 og Haukeland Fredriksen og Strandberg har i denne sam65 Man kan også merke seg at ex officio-forpliktelsen i EU gjelder for alle «courts and tribunals», jf. artikkel 267
TFEU, se EU-kommisjonens Guidance s. 73. Det synes som norske myndigheter har forstått forliksrådet som
en domstol etter «speilbestemmelsen» i ODA-avtalen Artikkel 34, selv om man forståelig nok har benyttet
særmuligheten i EØS-avtalen til å begrense forliksrådets adgang til å stille EFTA-domstolen rådgivende
spørsmål etter domstolloven § 51a andre ledd. Se også Ot.prp. nr. 77 (1992–1993) s. 8 og NOU 2019: 5 s. 790.
66 Se dommens avsnitt 52.
67 I sak C-32/14 ERSTE Bank Hungary uttaler EU-domstolen, for å avgrense aktivitetspliktens personelle
anvendelsesområde mot notarer, at effektivitetsprinsippet og det medfølgende aktivitetskravet er forbeholdt
situasjoner der «en af aftalens parter først forelægger sagen for de nationale retsinstanser» (avsnitt 63). Det er
jo nettopp en slik foreleggelse som skjer i betalingssøksmålssaker for forliksrådet.
68 Hvis man antar at forliksrådene ikke er rustet til å vurdere spørsmålene av eget tiltak, er dette en nærliggende
løsning. Se blant annet sak C-49/14 Finanmadrid om den spanske ordningen hvor «juridisk sekretær» kan gi
dom for ubestridte pengekrav, der EU-domstolen fastslo at den juridiske sekretæren må forelegge slike saker
for en dommer.
69 Se for dette standpunktet Fredriksen & Strandberg (2019) s. 180. Også Sandaaker (2017) virker å legge til
grunn at aktivitetsplikten i praksis først og fremst er en veiledningsplikt. Se tilsvarende Woxholth (2014) s. 237
om avtaleloven § 37.
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menheng tatt til orde for at man må forstå veiledningskompetansen i tvisteloven § 11-5
fjerde ledd annet punktum som en plikt, dersom relevante EØS-rettigheter er i spill.70
Retten skal som nevnt veilede partene når den anvender forbrukerett ex officio, og vi
bestrider ikke at dette ofte vil være en hensiktsmessig måte å oppfylle aktivitetsplikten på
i praksis. Men veiledning løser ikke de svært mange sakene hvor innklagede ikke møter
opp (fraværstilfellene).71 I 2017 behandlet til illustrasjon forliksrådene samlet 76 080
saker, hvorav 47 539 endte med fraværsdom uten at innklagede innga tilsvar.72 Slik vi ser
det, er sjansen stor for at retten, og særlig forliksrådene, ikke er kjent med forbrukerens
standpunkt til betalingskravet på avgjørelsestidspunktet. Retten kan da verken lene seg på
at forbrukeren har «reservert» seg, eller på at vedkommende selv har anført det aktuelle
grunnlaget eller kravet. EU-domstolen har riktignok understreket at effektivitetsprinsippet ikke automatisk krever full kompensasjon for forbrukerens «fulstændige passivitet»,73
men dette har ikke rokket ved standpunktet om at nasjonale rettsinstanser skal håndheve
forbrukerens rettigheter når betalingskravet behandles i første instans – også i saker der
forbrukeren er passiv.74 Praksis gir derfor ikke grunnlag for en slutning om at forbrukerens passivitet som sådan fritar retten fra en eventuell plikt til ex officio anvendelse.75
Derfor fremstår det etter vårt syn sannsynlig at aktivitetsplikten i norsk rett må få mer
inngripende konsekvenser enn en eventuell utvidet veiledningsplikt – retten må pålegges
å anvende EØS-initierte forbrukerregler ex officio i saker hvor den ikke kjenner til den
innklagede forbrukerens standpunkt innen saken avgjøres. Det antas at dette etter dagens
praksis vil kunne gjelde mange saker på forbrukerkredittområdet – saker hvor man, slik
vi ser det, må modifisere de tradisjonelle utgangspunktene skissert over i punkt 2 og dermed også utgangspunktet lagt til grunn i proposisjonen til finansavtaleloven 2020. Det
modifiserte utgangspunktet må etter vårt syn se omtrent slik ut:
70 Se også Robberstad (2002), som tidlig identifiserte en mulig forpliktelse til å veilede i saker som berører EØSrettslige spørsmål basert på EU-domstolens praksis.
71 Betydningen av fraværsdommer på feltet er gjentatte ganger påpekt av blant andre Jussbuss, se f.eks. Johansen
(2016).
72 Tallene er hentet fra Prop. 62 L (2017–2018). Nøyaktig hvor mange av disse fraværssakene som er forbruks
gjeldskrav, eller for den saks skyld andre forbrukersaker som reguleres av prosessuelt ufravikelige direktiv
bestemmelser, er vanskelig å si. Ettersom regjeringen i 2018 ikke fulgte domstolsutvalgets anbefalinger om å
oppheve domstolloven § 163 a første ledd siste punktum, kan forliksrådene stadig forkynne dokumenter uten
mottakskvittering. Ordningen sikrer ikke at innklagede forbrukere faktisk mottar og leser forliksklager (se
Prop. 62 L (2017–2018) pkt. 4). Forliksrådene har de siste årene dessuten avsagt et ukjent antall dommer i
favør av finansforetak om forbrukskredittavtaler som er inngått av svindlere i forbrukerens navn, hvor
svindlerne ofte endrer forbrukerens postadresse slik at vedkommende først oppdager fraværsdommen når
svindelen avdekkes. Se Kjørven (2020) og Norland (2020) om denne sakstypen mer generelt.
73 Se f.eks. sak C-40/08 Asturcom (avsnitt 47).
74 Både sak C-495/19 Kancelara Medius og sak C-147/16 Karel de Grote gjaldt fraværssaker. Forbrukerens
passivitet har først og fremst blitt tillagt vekt når man i henhold til effektivitetskravene vurderer om retten på et
senere stadium, ved tvangsfullbyrdelse eller ankebehandling, skal «gjenåpne» materielle spørsmål – som i
nevnte Asturcom (avsnitt 40–48).
75 Som Beka (2018) på s. 171 påpeker, er det heller ikke et egnet kriterium for å avgrense aktivitetsplikten.
Dessuten har EU-domstolen flere ganger uttalt at plikten til å trekke rettsvirkninger skal utføres «uden at
afvente, at forbrugeren fremsætter en anmodning om dette» etter veiledning, jf. sak C-32/14 ERSTE Bank
Hungary (avsnitt 42) med videre henvisninger.
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1) Retten som behandler et kredittbetalingskrav mot en forbruker, skal – hvis forbrukeren verken reserverer seg eller selv utfører nødvendige prosesshandlinger for å
utløse den aktuelle rettsvirkningen – av eget tiltak anvende avtaleloven § 37, jf. §
36, samt enkelte EØS-initierte regler i finansavtaleloven, gitt at den kjenner de
«faktiske og retlige omstendigheter» som er nødvendige for å foreta vurderingen
(effektivitetskravet). Retten har i en viss utstrekning et ansvar for å skaffe seg
kjennskap til slike omstendigheter.
2) Retten skal anvende avtaleloven § 37, jf. § 36, samt enkelte EØS-initierte forbrukerregler i finansavtaleloven i alle tilfeller der den ville hatt plikt til å anvende
nasjonale regler som ansees for å ivareta «offentlige hensyn» jf. tvisteloven §
11-4. Det vil i praksis si at disse reglene må få samme prosessuelle ufravikelighet
som reglene om «lov og ærbarhet» eller reprobasjon (kravet til public policy-
ekvivalens).
Disse utgangspunktene vil gjelde uavhengig av om man internrettslig anser forbrukerrettighetene som indispositive elementer, en debatt vi ikke går nærmere inn på her.76

4.3 Noen konkrete utslag av aktivitetsplikten for behandling av
betalingssøksmål om forbrukskreditt
4.3.1 Forholdet til partenes påstander og påstandsgrunnlag
I det følgende ser vi nærmere på noen konkrete utslag disse modifiserte utgangspunktene
kan få for betalingssøkmål. Et åpenbart eksempel er at retten må gå utenfor påstandene
for å vurdere om aktuelle vilkår i låneavtalen er urimelig, jf. avtaleloven § 37, jf. § 36, og
trekke de nasjonale rettsvirkninger om lemping selv om forbrukeren ikke har motsatt seg
kravet eller deler av det.77 Et kanskje enda mer aktuelt tilfelle kan være at finansforetaket
har utbetalt kredittbeløpet uten foregående forsvarlig kredittvurdering av forbrukerkunden, jf. finansavtaleloven 2020 § 5-2. Regelen om avslagsplikt i samme lovs § 5-4 første
ledd forutsetter at kredittavtaler bare kan inngås «dersom det på grunnlag av kredittvurderingen er sannsynlig at kunden har tilstrekkelig kredittevne til å oppfylle forpliktelsene» (vår utheving). Forbrukerens forpliktelser etter kredittavtaler som er inngått uten en
forsvarlig kredittvurdering, kan derfor lempes, jf. § 5-5 første ledd.
76 Enkelte har lagt til grunn at EØS-rettslige forbrukervernregler, på bakgrunn av EU-domstolens praksis, uansett
skal forstås som et «offentlig hensyn», og at saker på forbrukerdirektivenes område dermed er underlagt
begrenset råderett så langt det er nødvendig for å oppfylle direktivenes krav, jf. tvisteloven § 11-4, se Skoghøy
(2017) s. 601 og Backer (2015) s. 269. De nærmere implikasjonene dette vil ha for spørsmål om oppfriskning
og fraværsdom har imidlertid ikke blitt omtalt inngående. Synspunktet om at sakene er indispositive, er
imøtegått i enkelte mer detaljerte fremstillinger av emnet (Sandaaker (2017) s. 72–96 og Fredriksen &
Strandberg (2018) s. 55–56 og (2019) s. 181–185). Fra et EØS-rettslig ståsted er det likegyldig hvilken
bestemmelse i tvisteloven norske domstoler hjemler sin prosessuelle aktivitetsplikt i (se til illustrasjon
generaladvokatens forslag til avgjørelse i sak C-429/05 Rampion (avsnitt 83–89)), samtidig som EØS-rettens
forrang så vel som tvisteloven § 1-2 medfører at det ikke er behov for et særskilt internrettslig grunnlag.
77 Jf. det som mer generelt legges til grunn av Jünge (2017) s. 79.
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Etter EU-domstolens praksis er nasjonalrettslige sanksjoner mot uforsvarlig kredittvurdering et spørsmål retten skal ta stilling til ex officio når nødvendige «rettslige og
faktiske omstendigheter» foreligger. Fremgår det av dokumentasjonen som domstolen
besitter, at kredittvurderingen ikke var forsvarlig eller ikke har blitt foretatt, vil lemping
måtte vurderes ex officio om nødvendig. Også hvis finansforetaket sender stevning eller
forliksklage uten å legge ved dokumentasjon på kredittvurderingen, taler mye for at retten
skal etterspørre og eventuelt vurdere denne dokumentasjonen av eget tiltak og deretter
prøve om kravet skal lempes.78

4.3.2 Forholdet til de krav som er reist av partene
I andre tilfeller vil fullt ut direktivkonform fortolkning av de norske reglene som gjennomfører UCTD og CCD, innebære at retten også må gå utover de krav partene har reist,
på tvers av utgangspunktet for både dispositive og indispositive saker etter norsk rett. Et
eksempel er avtaler som ikke inneholder pålagte opplysninger om kredittproduktet, jf.
CDD artikkel 10, gjennomført i finansavtaleloven 2020 § 3-12 første ledd, jf. § 3-22 første ledd. Retten skal etter effektivitetsprinsippet av eget tiltak vurdere finansforetakets
overholdelse av denne opplysningsplikten79 og eventuelt trekke de virkninger som følges
av nasjonal rett om den er tilsidesatt. Etter finansavtaleloven 2020 vil konsekvensen som
følger av nasjonal rett ved brudd på opplysningsplikten ikke være lemping, men at forbrukeren potensielt kan tilkjennes erstatning, jf. § 3-1, jf. § 3-49.
Å tilkjenne et motkrav ex officio vil på en mer eksplisitt måte enn lemping innebære
at man utvider tvistens gjenstand ved å trekke inn det som etter nasjonal rett blir et nytt
krav med et nytt faktisk grunnlag, og det finnes uttalelser fra EU-domstolen som indikerer at man da nærmer seg grensen av aktivitetspliktens anvendelsesområde.80 Samtidig er
det vanskelig å se at den nasjonale lovgivers valg av rettsvirkning i seg selv skal kunne
begrunne manglende ex officio anvendelse – noe av poenget er nettopp å skjære over
nasjonalrettslige kategoriseringer som vanskeliggjør håndhevelse av forbrukerrettighetene.81 Hvis et potensielt EØS-opphavlig erstatningskrav kan tjene som motkrav og kan
redusere forbrukerens betalingsplikt etter et krav som springer ut av samme avtale, har
78 Jf. om rettens ansvar for opplysning av saken i sak C-495/19 Kancelaria Medius (avsnitt 38 flg.). Slik
pådømmelse av rettsvirkninger må for øvrig sees i sammenheng med direktivenes materielle krav for nasjonale
gjennomføringsregler. Gjennomføringsregler om sanksjoner må også tolkes slik at de gir effektiv,
avskrekkende og forholdsmessig sanksjonering av finansforetakenes overtredelser, jf. CCD artikkel 23. Ex
officio-pådømmelse av rettsvirkninger må naturligvis ta utgangspunkt i direktivkonform fortolkning av
nasjonale regler om rettsvirkning. Aktivitetsplikten får også relevans i en eventuell ankesak gjennom
ekvivalenskravet. Tvisteloven § 21-3 tredje ledd innebærer at offentlige hensyn begrenser partenes rådighet
over påstandsgrunnlaget i samme utstrekning som § 11-4, og det samme vil i forbruksgjeldssaker da måtte
gjelde faktum som vil kunne begrunne en anførsel bygget på f.eks. avtaleloven § 37, jf. sak C-488/11 Asbeek
Brusse (avsnitt 35), se også omtalen av denne i Ancery & Krans (2019) s. 137.
79 Hvis anvendelsen bygger på ekvivalensprinsippet, vil det derfor ikke være påkrevd, men med hensyn til det
mer autonome effektivitetsprinsippet vil denne typen nasjonalrettslige spissfindigheter ikke kunne være
bestemmende for den prosessuelle beskyttelsen forbrukeren nyter.
80 Se f.eks. betraktningene i sak C-511/17 Lintner (avsnitt 30).
81 I pågående sak C-170/21 Profi Credit Bulgaria er det nettopp omfanget av en slik plikt til å tilkjenne motkrav
ex officio der forbrukeren er passiv, som er tema.
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retten derfor tilsynelatende en plikt til å vurdere dette ex officio selv om dette innebærer å
trekke nye krav inn i saken.82 Forutsetningen er selvsagt at det foreligger «faktiske og
rettslige omstendigheter» som foranlediger slik prøving, men fordi opplysningene skal
fremgå av avtalen, er kontrakten alene en tilstrekkelig «rettslig og faktisk omstendighet»
til å foranledige en vurdering av om denne siden av opplysningsplikten er overholdt.

4.3.3 Forholdet til reglene for fraværsdom
I tillegg til disse utvidelsene av rettens rådighet over saken virker det som enkelte sider av
den norske ordningen med fraværsdom vil kunne påvirkes av det prosessuelle forbrukervernet.
Det oppstår for det første et spørsmål om forholdet til doktrinen om public policy-
ekvivalens. Etter tvistelovens regler vil en fraværsdom for et krav som er i strid med
NL-5-1-2, være avsagt med «urette», da indispositive rettigheter hos saksøkte ikke kan
beskjæres ved fraværsdom, jf. tvisteloven § 16-10 første ledd. Skulle en slik fraværsdom
avsies, må oppfriskning gis saksøkte selv om den høye terskelen i § 16-12 tredje ledd
ikke innfris.83 Public policy-ekvivalens i forbrukersaker vil da – etter vår forståelse –
innebære at en fraværsdom (eller forsømmelsen til grunn for dommen) som holder kunden til et vilkår som strider mot avtaleloven § 37, skal kunne oppfriskes på like enkle
betingelser som et NL-5-1-2-stridig krav.84
Det kan derfor synes som norske forbrukskredittkunder som har fått fraværsdommer
mot seg, kan anføre materielle innsigelser som grunnlag for å oppfriske en fraværsdom
(ev. rent formelt oppfriske fristen til å oppfriske fraværsdom fra forliksrådet, jf. § 6-14
fjerde ledd) for et krav de mener er i strid med avtaleloven § 37. De vil dermed få en
utvidet adgang til overprøving av fraværsdommer sammenliknet med hva de rent nasjonale reglene gir. Etter vår mening er det som nevnt grunn til å tro at også kredittvurderingsplikten og opplysningsplikten kan ansees public policy-ekvivalent, slik at det samme
vil gjelde i saker der disse pliktene er tilsidesatt.
Effektivitetskravet, slik det er forstått i nyere EU-domstolspraksis, reiser også spørsmål om det ligger en uakseptabel omgåelse av det prosessuelle EØS-forbrukervernet i tvl.
§ 16-10 annet ledd annet punktum, som bestemmer at domstolen skal være bundet av det
faktiske grunnlag finansforetaket anfører. Selv om rekkevidden av en EØS-rettslig plikt for

82 I forslag til avgjørelse i sak C-616/18 Cofidis II (trukket før EU-domstolen avga sin avgjørelse) uttaler
generaladvokat Kokott (avsnitt 84) at på tross av utgangspunktet om at retten bare skal bedømme krav som er
reist av partene, «forekommer [… det] mig muligt, at domstolen af egen drift tilvejebringer sanktioner i den
skadelidtes interesse, hvis dette blot tjener til at afværge en påstand fra sagsøgerens side. Til en sådan
fremgangsmåde er der ikke knyttet nogen betænkeligheder for så vidt angår teorien om sagens genstand».
Dette samsvarer med EU-domstolens uttalelser i sak C-337/14 Radlinger (avsnitt 71).
83 For et eksempel på at brudd på NL-5-1-2 forutsetningsvis ansees å medføre at fraværsdom er avsagt med
urette, se LB-2019-8397. Lagmannsretten la til grunn at det ikke var «tilstrekkelige holdepunkter for at
partenes [...] avtale er i strid med lov og ærbarhet», og at det derfor var adgang til å avsi fraværsdom etter §
16-10.
84 Man kan her merke seg at EU-kommisjonen legger til grunn at ekvivalenskravet for UCTD omfatter «all [...]
procedural arrangements», inkludert eventuelle «rights to be heard», i nasjonal rett, jf. kommisjonens Guidance
s. 58.
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retten til å opplyse saken av eget tiltak som nevnt fremstår nokså uklar, er inntrykket like
fullt at en praksis der domstolen må legge til grunn at forbrukeren har signert en kontrakt,
ene og alene fordi finansforetakets påstår det (med mindre dette fremtrer «åpenbart uriktig»), harmonerer dårlig med den effektiviserte tolkning av forbrukeravtaledirektivet.85
Ettersom tvistelovens forarbeider tilsier at feil rettsanvendelse eller manglende fraværsdomskompetanse innebærer at dommen er avsagt med «urette»,86 blir det da potensielt et interessant spørsmål om forliksrådsfraværsdommer om forbrukskreditt som eksplisitt har avgrenset vurderingen av det faktiske grunnlag etter tvl. § 16-12 første ledd annet
punktum – det vil formodentlig si samtlige av slike fraværsdommer – vil kunne oppfriskes betingelsesløst etter tvl. § 6-14 fjerde ledd, jf. 16-12 første ledd, også selv om det ikke
finnes noen holdepunkter som tilsier at avtalen som sådan var direktivstridig og derfor
kan angripes med grunnlag i ekvivalenssynspunkter. Det er ikke plass her til en mer inngående drøftelse av dette spørsmålet, men det illustrerer hvor innviklet samspillet mellom
norske prosessregler og nyere EU-domstolspraksis kan bli, og hvor uoversiktlige konsekvensene kan være.87

5 Avsluttende refleksjoner
Det som er sagt, bør være tilstrekkelig til å slå fast at de EØS-rettslige rammer på forbrukerkredittområdet innebærer at saker mellom finansforetak og forbrukere iblant vil måtte
behandles på en annen måte enn tvistelovens utgangspunkter tilsier. EØS-retten gir kort
sagt skyldnere som tvister med forbrukslånsbanker en sterkere stilling enn de tradisjonelle norske utgangspunktene. Forhåpentligvis har denne artikkelen vist at det norske
systemet for inndrivelse av krav mot forbrukere bør gjennomgås for å sikre konformitet
med EØS-rettslige krav – hvordan ex officio-kontroll skal gjennomføres i norsk rett
«under overholdelse av prinsippet om kontradiksjon», slik EU-domstolen også forutsetter, krever nærmere tankevirksomhet.
Til illustrasjon for den potensielle betydningen av at dommere selv bringer denne
typen spørsmål på banen, kan det vises til dom om ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner gjennomført ved bank-ID-svindel avsagt av Glåmdal tingrett i mars 2021.88 En
eldre kvinne ble sittende med et betydelig tap fordi hun oppga sin sikkerhetsinformasjon
85 Da særlig Kancelara Medius (avsnitt 38–47), som altså omhandlet nettopp en slik regel om
faktumpresumpsjon i fraværsdom.
86 Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) s. 427.
87 Man tenker kanskje at det rent faktiske ikke ofte kommer på spissen i forbrukerkredittsakene, men i de nevnte
ID-tyveri-tilfellene (se note 72) vil ny prøving av sakene kunne gitt et annet materielt resultat. Retten har i
disse tilfellene bygget på feil faktisk grunnlag: at kunden har signert en kredittavtale. I lys av praksis rundt
norske indispositive regler (se f.eks. LB-2011-140954) synes det ovennevnte ikke å utelukke at forbrukersaker
kan avgjøres i forbrukerens fravær selv om fraværsdomsprosedyren slik den praktiseres i dag, skulle være
utilgjengelig – Hov (2017) s. 336 påpeker at tvistelovens system legger opp til at man i slike tilfeller kan
fremme saken til realitetsbehandling i saksøktes fravær, om man har et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag, jf.
forutsetningsvis tvisteloven § 16-2 fjerde ledd.
88 Dom avsagt 02.03.2021 i Glåmdal tingrett, saksnr. 20-156504TVI-GLOM.
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til svindlere som utga seg for å representere hennes bank. Etter rettens mening utgjorde
kvinnens atferd et forsettlig brudd på standardvilkår i hennes bank-ID-avtale om at sikkerhetsinfo ikke skulle oppgis til noen, inkludert bankansatte eller politibetjenter. Retten
vurderte ikke, og reiste heller ikke spørsmål om, dette avtalevilkåret – når det ble knyttet
slike virkninger til det – kunne være urimelig, jf. avtaleloven § 37. I henhold til den tilhørende EU-domstolspraksis vi gjennomgikk ovenfor, er dette tilsynelatende forhold retten
skulle ha belyst av eget tiltak. Det er jo nettopp ved vidt anvendte standardvilkår at en
systematisk domstolskontroll vil realisere det formål EU-domstolen har lagt til grunn for
læren om ex officio anvendelse.
Vi vil understreke at vi i denne artikkelen kun har skrapet i overflaten. EU-domstolens praksis virker for eksempel å kunne ha implikasjoner for den delen av inndrivelsesprosessen vi i dette bidraget har avgrenset mot, nemlig direkte inndrivelse etter tvangsfullbyrdelsesloven. I saker om tvangsinndrivelse uten søksmål har EU-domstolen valgt en
tilnærming der den rettsinstansen som beordrer tvangsfullbyrdelsen, plikter å benytte
enten ex officio anvendelse av både UCTD og CCD eller så vidt enkle og lite risikofylte
prosedyrer for innsigelse fra forbrukeren at enhver «ikke ubetydelig risiko» for at forbrukeren ikke gjør aktuelle innsigelser gjeldende, elimineres.89 Det virker i lys av denne linjen fra EU-domstolen å være grunnlag for en nærmere vurdering av om prosedyrene for
innsigelse mot skriftstykke eller eksigibelt gjeldsbrev er tilstrekkelig enkle for forbrukeren til at denne kan få prøvet det aktuelle materielle kravet før tvangsfullbyrdelse iverksettes, gitt at namsmyndighetenes prøving er begrenset til om de lovfestede vilkår for å
iverksette tvangsfullbyrdelse er oppfylt.90
Det prosessuelle forbrukervernets praktiske betydning for forbrukskredittkunder i
norske domstoler vil til syvende og sist bero på forbrukerreglenes materielle innhold.
Men på forbrukskredittområdet vil forpliktelsene om egenaktivitet fra norske rettsinstanser – i tråd med det som etter vår forståelse er gjeldende rett – kunne lede til at materielle
spørsmål mange av oss gjerne skulle sett prøvd oftere, endelig bringes på banen.

89 Sak C-176/17 Profi Credit Polska I (avsnitt 71) og C-632/17 PKO Bank (avsnitt 52–53).
90 Ved behandling etter § 7-2 f) skal namsmannen fremlegge begjæringen for saksøkte og gi to uker på å rette
innsigelse i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-6, samme tidsangivelse som EU-domstolen trekker frem
som avskrekkende for ubestridte krav i sak C-176/17 Profi Credit Polska I (avsnitt 66) og C-632/17 PKO Bank
(avsnitt 48). For eksigible gjeldsbrev etter § 7-2 a) er forbrukerens mulighet tilsynelatende å rette en klage til
tingretten etter tvangsfl. § 5-16 – en prosedyre som i lys av uttalelser om sakskostnader i C-176/17 Profi Credit
Polska I (avsnitt 69) gir grunn for å problematisere at forbrukeren må betale rettsgebyr på 1R for å få behandlet
en klage, jf. rettsgebyrloven § 15 – noe som forsterkes av at forbrukeren må ta sakskostnadsrisiko når klagen
eventuelt behandles i tingretten, jf. tvangsfl. § 3-3.
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Ansvar ved misbruk
av digital signatur
En etterlengtet lovendring, kjempet frem
av generasjoner av Jussbussere
Ole Martin Juul Slyngstadli1

1 Tema og fremstilling
Samfunnet blir stadig mer digitalisert. Datamaskiner, mobiltelefoner og andre elektroniske hjelpemidler har bidratt til at enhver kan kjøpe varer og tjenester, gjennomføre økonomiske transaksjoner og stifte kreditt døgnet rundt, hjemme så vel som på reise. Et virkemiddel i digitaliseringen er bruk av ulike midler for å identifisere og autentisere en
persons identitet og skape elektroniske signaturer. BankID er et eksempel på et slikt verktøy, som en rekke både offentlige og private institusjoner benytter seg av. Som en følge av
dette, er BankID for mange blitt nærmest en nødvendighet i hverdagen, og benyttes for
innlogging hos Skatteetaten, Altinn, Nav og andre offentlige tjenester, eller i arbeidslivet,
eksempelvis ved innlogging i Aktørportalen for advokater. Det samme gjelder hos finansinstitusjoner.
Digitaliseringen påvirker hvordan finansinstitusjoner både kommuniserer og interagerer med sine kunder, og har bidratt til økt effektivitet, økt omsetning og enklere tilgang
på kreditt. Dette er fra myndighetenes side en ønsket utvikling.2 For bankene har det gitt
en rasjonaliserings- og digitaliseringsgevinst.3 Behandlingen, innvilgningen og utbetalingen av forbrukslån og kredittkort går i dag svært raskt. Samtidig har dette ført til økt
risiko for svindel blant annet i form av at tredjepersoner stifter kreditt i en annen persons
navn uten dennes tillatelse eller kjennskap.
Spørsmålet som da oppstår, er hvordan de medfølgende negative konsekvensene av
digitaliseringen skal pulveriseres, minimaliseres og fordeles mellom bank og kunde. Per i
dag, august 2021, reguleres misbruk av digital signatur av alminnelig kontrakts- og erstatningsrett, som i praksis har ført til at den som er utsatt for digitalt identitetstyveri har blitt
1 Daglig leder i Jussbuss fra august 2021 til desember 2022. Tidligere medarbeider i Husleie- og gjeldsgruppa.
Artikkelen er basert på en masteroppgave levert våren 2021 med samme tittel.
2 Se Meld. St. 27 (2015–2016).
3 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 184.

89

90

Husleie- og gjeldsrett

ansvarlig for finansinstitusjonens tap i de fleste sammenhenger. I ny finansavtalelov,4 vedtatt i desember 2020 (heretter finansavtaleloven 2020), er det imidlertid inntatt nye regler
om tapsfordeling ved ugyldige digitale signaturer i avtaler om finansielle tjenester i §§
3-19 til 3-21, som legger et større ansvar for tapet over på finansinstitusjonene. Loven har
per august 2021 ikke trådt i kraft.
Husleie- og gjeldsgruppen i Jussbuss (HOG) har i flere år arbeidet med svindelsaker,
herunder BankID-svindel. Dette har med tiden og digitaliseringen blitt et stadig større
problem. Medarbeiderne har hatt møter med menneskeskjebner utsatt for dette, daglig.
Gjeldende rett har sendt vanlige folk ut i økonomisk ruin uten noe som kan ligne en
moralsk begrunnelse. Forbrukslånsbankene har omfavnet rettstilstanden, og i svindeltilfeller brukt skarpskodde jurister som har spesialisert seg på å føre saker mot svindelofre.
Jussbuss har lenge ment at den kontraktsrettslige reguleringer av kredittavtaler mellom finansforetak og forbrukere er mangelfull. Flere har etterhvert sett det slik, og i 2017
sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag til ny finansavtalelov på alminnelig
høring. Forslaget innebar en revisjon av gjeldende finansavtalelov som følge av at direktiv 2014/17/EU om boliglån, direktiv 2014/92/EU om tilgang til konto med grunnleggende betalingstjenester og de kontraktsrettslige delene av direktiv (EU) 2015/2366 om
betalingstjenester skal gjennomføres i norsk rett. Forslaget innebar et sterkere vern for
kredittkunder, og finansnæringen satte seg på bakbena. Jussbuss leverte et grundig
høringssvar, har drevet en omfattende påvirkningskampanje overfor partiene på Stortinget, arrangert debatter mv. Vi ble lyttet til, og det var en stor seier for Jussbuss da den nye
loven ble vedtatt, blant annet med nye regler om tap ved ID-tyveri ved bruk av bank-ID.
I det følgende vil det redegjøres for bakgrunnen for lovendringen, og hvordan de nye
reglene bør forstås, før jeg avslutter med noen rettspolitiske betraktninger.

2 Forhistorie
Det har over lang tid funnet sted en gradvis utvikling av forbrukervernet. Det ble først
innført egenandeler ved misbruk av kreditt- og debetkort.5 Deretter ble vernet utvidet til å
gjelde betalingstransaksjoner, herunder overføringer fra nettbank.6 Den nye reguleringen
foreslått i finansavtaleloven 2020 utvider som nevnt forbrukervernet til også å omfatte
misbruk av digital signatur.
I svindeltilfeller ved bruk av BankID kan det skilles mellom to ulike situasjoner av
misbruk. I den ene situasjonen vil uvedkommende ved bruk av BankID logge seg inn i et
svindeloffers nettbank og tømme en allerede eksisterende konto. I det andre tilfellet er
fremgangsmåten den samme, men BankID brukes som digital signatur for å inngå låneog kredittavtaler med tredjepartsbank. I dette tilfellet er det altså den digitale signaturen
som misbrukes, hvor svindler ved hjelp av BankID utgir seg for å være en annen og inn4 Lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler (finansavtaleloven).
5 NOU 1994:19 s. 66.
6 Jf. finansavtaleloven § 35, og 2007/64/EF artikkel 60 og 61.
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går kredittavtaler i dennes navn. Bestemmelsen i finansavtaleloven 1999 § 35 tar imidlertid kun høyde for misbruk i det første tilfellet.
De sistnevnte tilfellene har hittil blitt løst i domstolene etter alminnelige erstatningsrettslige regler.7 Finansinstitusjoner har påberopt den alminnelige culparegelen som
grunnlag for å kreve sitt tap dekket av BankID-innehaveren i tilfeller av misbruk. Argumentasjonen har vært at kunden har vært uaktsom i sin håndtering av BankID, og at dette
har gitt grunnlag for erstatningskrav. Dette har ført til en sprikende og utilgjengelig rettspraksis, og det har gjennomgående blitt lagt til grunn en svært streng aktsomhetsnorm.8
Reguleringen har skjedd gradvis ettersom lovgiver ser behovet i praksis, men hele
tiden i etterkant av den teknologiske utviklingen. Når det nå innføres regulering for misbruk av digital signatur, er det nettopp dette som har skjedd; reguleringen følger etter den
teknologiske utviklingen. Den nye ansvarsreguleringen kan således ses som en naturlig
forlengelse av den gradvise utvidelsen av rettsvernet til forbrukere.
Finansavtaleloven 2020 skal gjennomføre tre nye EU-direktiver, herunder det nye
betalingstjenestedirektivet, (EU) 2015/2366 Payment services (PSD 2).9 PSD 2 regulerer
ikke misbruk av elektronisk signatur.
De nye reglene om tapsfordeling i §§ 3-19 til 3-21 er særnorske, og lar seg ikke
utlede fra det relevante direktivet (PSD2). Bestemmelsene er imidlertid gitt utforming
etter reglene om ansvar for tap ved misbruk av konto og betalingsinstrument som er regulert i direktivet og blir lovfestet i § 4-30.10 Det er dessuten betydelige likhetstrekk mellom
situasjonene de to regelsettene regulerer, og departementet uttaler også at gode grunner
taler for å se regelsettene i sammenheng.11 Det er ennå ikke bestemt når loven skal tre i
kraft; vi venter på at «Kongen bestemmer», jf. § 8-1.12

3	Overordnet om ansvarsfordeling mellom tjenesteyter og
rettighetshaver ved misbruk av digital signatur
3.1 Lovstrukturen
Hovedregelen etter finansavtaleloven 2020 § 3-20 første ledd er at tjenesteyteren kan
gjøre krav gjeldende mot rettighetshaveren «i samsvar med ellers gjeldende rettsregler for
misbruk av elektroniske signaturfremstillingsdata». Om det er tilfelle, kan kravet «ikke
overstige de egenandeler som følger av annet til femte ledd» i bestemmelsen. Det er tjenesteyteren som i utgangspunktet er ansvarlig for tap som oppstår ved misbruk av elek7 Se eksempelvis TOSLO-2018-180834, LB-2014-13514 og HR-2020-2021-A.
8 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 175.
9 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 9. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 av 25. november 2015 om
betailngstjenester i det indre marked, om endring av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og
forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving av direktiv 2007/64/EF.
10 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 183.
11 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 173.
12 I TGLOM-2020-156504 uttales det at «[e]tter det opplyste vil ny finansavtalelov tidligst tre i kraft
01.01.2020».
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tronisk signatur. Bestemmelsen gir adgang til å skyve hele eller deler av tapet over på
rettighetshaveren på nærmere bestemte vilkår. Formålet er å begrense rettighetshaverens
ansvar etter «ellers gjeldende rettsregler» og bestemmelsene skal anvendes når tap har
oppstått ved «misbruk av elektroniske signaturfremstillingsdata».
Bestemmelsens første til fjerde ledd lyder:
«(1) Erstatningsansvar som tjenesteyteren kan gjøre gjeldende mot rettighetshaveren
i samsvar med ellers gjeldende rettsregler for misbruk av elektroniske signaturfremstillingsdata, kan ikke overstige de egenandeler som følger av annet til femte ledd.
(2) Rettighetshaveren svarer med en egenandel på inntil 450 kroner. Rettighetshaveren svarer likevel ikke med en slik egenandel dersom rettighetshaveren ikke kunne ha
oppdaget misbruket på forhånd og heller ikke har opptrådt svikaktig.
(3) Rettighetshaveren svarer med en egenandel på inntil 12 000 kroner dersom tapet
skyldes at rettighetshaveren grovt uaktsomt har unnlatt å oppfylle sine plikter etter §
3-19 første og annet ledd.
(4) Rettighetshaveren svarer med en egenandel tilsvarende det tapet tjenesteyteren
kan gjøre gjeldende i samsvar med ellers gjeldende rettsregler, dersom rettighetshaveren har misligholdt en eller flere av sine plikter etter § 3-19 første og annet ledd forsettlig slik at rettighetshaveren måtte forstå at misligholdet kunne innebære en nærliggende fare for at de elektroniske signaturfremstillingsdataene kunne bli misbrukt.»
Dersom rettighetshaveren ikke har opptrådt svikaktig, men misbruket kunne vært oppdaget på forhånd, vil vedkommende altså kunne pålegges en egenandel inntil 450 kroner
etter annet ledd. Om rettighetshaveren ved «grov uaktsomhet» har unnlatt å oppfylle sine
forpliktelser etter § 3-19 første og annet ledd, svarer vedkommende for en egenandel på
inntil 12 000 kroner. Om unnlatelsen for å oppfylle pliktene etter § 3-19 første og annet
ledd skyldes at rettighetshaveren har brutt sine plikter «forsettlig», vil egenandelen tilsvare hele tapet. Det at det kalles «egenandel» også når rettighetshaveren er ansvarlig for
hele tapet er misvisende, for når hele tapet skyves over fra tjenesteyteren til rettighetshaveren er det ikke lenger tale om en «andel».

3.2 Inngangsvilkår: Ansvar etter «ellers gjeldende rettsregler»
I forarbeidene uttales det at «ellers gjeldende rettsregler» i praksis vil si regler om «erstatningsansvar utenfor kontrakt, eller i kontrakt om det forut for misbruket eksisterer en
avtale mellom rettighetshaveren og tjenesteyteren som regulerer kundens plikter for oppbevaring og håndtering av signaturløsningen».13 Det tilsier at det foretas en uaktsomhets13 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 358.
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vurdering etter erstatningsrettslige regler, men hvis det forut for misbruket foreligger en
avtale som fastsetter bestemte plikter og rettigheter mellom rettighetshaveren og tjenesteyteren, altså finansinstitusjonen, vil også avtalen kunne få betydning for spørsmålet om
erstatningsansvar.
Utgangspunktet ved låne- og kredittavtalene er at de er signert med elektroniske signaturfremstillingsdata fra – det som tilsynelatende er – en rettighetshaver og at den digitale signaturen gir uttrykk for bindende aksept. Når det likevel ikke er rettighetshaveren
som har signert avtalen, er det alminnelige avtalerettslige utgangspunktet at avtalen heller
ikke er bindende.14 Signeringen omfattes av de ulovfestede reglene om falsk som tilblivelsesmangel, noe som er en sterk ugyldighetsgrunn i avtaleretten, fordi «løftegiveren
aldri har avgitt et løfte».15 Tjenesteyteren kan følgelig ikke holde vedkommende ansvarlig etter avtalen. Kunden kan likevel bli erstatningsansvarlig, og forarbeidene forutsetter
da at det skal foretas en vurdering av om rettighetshaveren har «opptrådt klanderverdig»,16 noe som må forstås som en henvisning til nevnte erstatningsrettslige regler.
Det alminnelige ansvarsgrunnlaget i norsk rett er culpaansvaret.17 I erstatningsretten
er det sentrale vurderingstemaet under culpanormen om skadevolderen har handlet forsvarlig,18 og om vedkommende kunne og burde handlet annerledes.19 I vurderingen av
om en person har handlet uaktsomt, er det en rekke forhold som må vurderes. I juridisk
teori heter det at normen må «tilpasses både det aktuelle typetilfellet generelt og ut fra
faktum i den konkrete saken».20 Det er særlig aktuelt å vurdere hvilke handlingsnormer
som er typisk på det aktuelle livsområdet det er tale om. Normen skal være objektiv, og
det skal felles en «samfunnsmessig og ikke en moralsk dom».21 Det samme gjelder i kontraktsforhold.22 Også her forutsetter ansvar at skadevolderen, i vårt tilfelle rettighetshaveren, «kunne og skulle ha handlet annerledes».23
Det er tre vilkår som må være oppfylt for at rettighetshaveren skal kunne holdes
ansvarlig; for at tjenesteyteren som har innvilget og utbetalt et lån skal kunne fremme
krav mot rettighetshaveren. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag. I tillegg må det foreligge et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom en konkret handling/unnlatelse og
skaden. Dessuten må skaden være påregnelig; den må ikke være en usannsynlig, fjern
eller atypisk følge av den skadevoldende handling.24
Ved misbruk av elektronisk signatur vil det sjelden være problematisk å konstatere at
det har oppstått et tap; tjenesteyteren har utbetalt en sum penger til uvedkommende som
14 Hov (2002) s. 237.
15 Giertsen (2014) s. 170.
16 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 358.
17 Se eksempelvis Kjelland: Erstatningsrett (2016) s. 66.
18 Nygaard (2007) s. 172.
19 Nygaard (2007) s. 174.
20 Kjelland (2016) s. 69.
21 Hagstrøm (2011) s. 468, se også Lilleholt (2017) s. 339.
22 Hagstrøm (2011) s. 468.
23 Hagstrøm (2011) s. 468.
24 Hagstrøm (2011) s. 466.
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ikke blir tilbakebetalt eller ellers dekket, fordi svindleren i mange tilfeller er ukjent. Det
er ikke nødvendigvis slik at det foreligger adekvat årsakssammenheng ved misbruk av
digital signatur. Spørsmålet er blant annet behandlet i en sak for Gjøvik tingrett, som konkluderte med at det ikke forelå adekvat årsakssammenheng, fordi svindelofferets rolle var
så lite fremtredende.25 Det vil føre for langt for denne teksten å redegjøre nærmere for
slike avgrensningsspørsmål.

3.3 Rettighetshavers plikter
Rettighetshaverens ansvar etter finansavtaleloven 2020 § 3-20 tredje og fjerde ledd som
gir høyest «egenandel», fastlegges med utgangspunkt i en to leddet vurdering. Først må
det foreligge brudd på vedkommendes plikter etter § 3-19, og omfanget av ansvaret bero
på graden av skyld kunden har utvist ved et eventuelt brudd på pliktene.
Det følger av § 3-19 første ledd at kunden skal bruke de «elektroniske signaturfremstillingsdataene» i samsvar med «vilkårene for utstedelse og bruk» og skal ta «alle rimelige
forholdsregler for å beskytte personlig sikkerhetsinformasjon». Vilkårene for utstedelse og
bruk skal være «objektive, ikke innebære forskjellsbehandling og stå i forhold til formålet».
Det er «personlig sikkerhetsinformasjon» rettighetshaveren plikter å beskytte med
«alle rimelige forholdsregler». I merknadene til finansavtaleloven 2020 § 3-20 vises det
til «signaturfremstillingsdata og sikkerhetsordninger».26 Med dette siktes det til både
eventuell brikke, passord og engangskoder. Begrepet er imidlertid teknologinøytralt og
kan også omfatte andre personaliserte innretninger som benyttes for å fremstille signatur.
Det er et spørsmål i seg selv hvor langt vilkår for utstedelse og bruk kan strekke seg.
BankID-avtalene som enhver bruker må signere for å kunne ta i bruk verktøyet er i stor
grad like, og etter den generelle BankID-avtalen kapittel 4 punkt 4.1 er kunden forpliktet
til at BankID ikke 1) «overdras eller på annen måte overlates» til andre, 2) at passord,
personlige koder og andre sikkerhetsprosedyrer ikke må «røpes» for noen, 3) at kunden
skal bruke oppdatert programvare, og at kunden skal 4) følge utsteders til enhver tid gjeldende sikkerhetsråd.27
Kravet om å beskyttelse av personlig sikkerhetsinformasjon er også regulert i § 3-19,
hvoretter rettighetshaveren skal ta alle «rimelige forholdsregler» for å beskytte denne.
Om kontraktsvilkåret er strengere enn det som følger av bestemmelsen, må det sies å
både kollidere med hva som er en rimelig forholdsregel, og heller ikke være en plikt som
står i forhold til formålet. For strenge vilkår må sies å være en avtale som er til skade for
forbrukeren. Om vilkårene er bindende fullt ut, vil dette i praksis medføre at det er utsteder som setter grensene for den utviste skyld, og dermed innfører vilkår i strid med tersklene lovgiver har valgt i § 3-20. Det vil stride mot lovens system og hensynene bak, og

25 TGJOV-2017-170313.
26 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 358.
27 https://www.bankid.no/globalassets/dokumenter/apne-sider/bankid/dnb_pds_personal-v1.1.pdf
[Søkedato 02.08.21]
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være i strid med finansavtaleloven 2020 § 1-9 som fastslår at loven ikke kan fravikes ved
avtale til skade for en forbruker.

4 En vurdering av skyldgradene
4.1 Uaktsomhet
Etter finansavtaleloven 2020 § 3-20 vil rettighetshaverens økonomiske ansvar stige i takt
med utvist grad av skyld, fra det uaktsomme, til det grovt uaktsomme og videre til det
forsettlige pliktbruddet. I forarbeidene er det enkelte uttalelser som kan gi veiledning til
aktsomhetsvurderingen etter alminnelig erstatningsrett.28 Det er pekt på typetilfeller som
anses uaktsomme, for eksempel er det uaktsomt å «skrive ned passord eller koder på en
slik måte at de enkelt vil kunne misbrukes av tredjepart». Uttalelsen tilsier at det ikke i
seg selv er uaktsomt å skrive ned passord eller koder. Det er ikke klargjort hva som ligger
i «enkelt», men det kan peke mot både hvor nedskrivingen er gjort, eksempelvis i et notat
på mobilen eller på en fysisk lapp, og om denne oppbevares i nærheten av BankID-brikken. At noe er «enkelt», tilsier at svindleren uten større komplikasjoner må kunne gjennomføre svindelen, og at det således ikke er tale om erstatningsbetingende uaktsomhet
om svindleren må gå systematisk til verks for å sikre informasjonen. At noe er «enkelt»
tilsier at dersom passord nedskrives, må det gjøres på en måte som gjør det klart hva nedskrivingen knytter seg til, eksempelvis gjennom å skrive «Kode til BankID-brikke», men
det kan på den annen side ikke utledes et krav om at passordet må være kamuflert i koder
eller lignende.
Det gis også eksempler på tilfeller som ikke skal føre til ansvar. Det gjelder hvor
tredjeparten benytter seg av «avanserte metoder» for å fremskaffe passord og koder, herunder skjult filming, overvåking av mobiltelefon og datamaskiner o.l. For en uvitende
person vil det være «nærmest umulig» å beskytte seg mot dette, og i slike tilfeller skal det
derfor «mye til» for å konstatere uaktsomhet, selv om det ikke utelukkes at det kan være
grunnlag for klander.
Et siste typetilfelle som trekkes frem i forarbeidene, er at det ikke skal anses uaktsomt om familiemedlemmer deler postkasse, selv om det kan gi andre i familien uberettiget tilgang til rettighetshaverens post. Dersom den uvedkommende tredjeparten skaffer
seg tilgang gjennom å urettmessig åpne posten, skal det altså ikke kunne konstateres
ansvar basert på dette alene.
Avgjørelsen HR-2020-2021-A kaster ytterligere lys over hva som vil anses uaktsomt.
Gjeldende finansavtalelov lå til grunn for avgjørelsen, men Høyesterett så hen til de nye
reglene og uttalte eksplisitt at lovforslaget og de vurderingene som lå til grunn for det i
noen grad kastet lys over vurderingene som måtte gjøres.29 Saken gjaldt en person (A)
som hadde fått sin BankID misbrukt av et ektepar. As BankID-brikke ble oppbevart på et
gatekjøkken, liggende på en kontorplass i en veske plassert i en skuff med andre kode28 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 358.
29 HR-2020-2021-A avsnitt 49.
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brikker. Kontorplassen var ikke adskilt fra de øvrige lokalene. Skuffen var ikke sikret
med lås og var følgelig tilgjengelig for andre ansatte som hadde tilgang til dette området.
Høyesterett tok stilling til om A hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, slik at
EasyBank, som hadde utbetalt et forbrukslån etter misbruket av BankID-brikken, kunne
kreve tapet erstattet av A. Den enstemmige konklusjonen ble at det det ikke forelå
ansvarsgrunnlag etter alminnelig erstatningsrettslige regler, og at A følgelig ikke skulle
holdes ansvarlig for EasyBanks tap.
I dommen vurderes forhold på både skadevolders (svindelofferet) og skadelidtes
(finansinstitusjonen) side. Spørsmålet var i første omgang om A hadde tatt «alle rimelige
forholdsregler» for å verne seg mot misbruk av BankID-brikken.30 Høyesterett slår fast at
normen gjelder også utenfor lovens virkeområde, noe som innebærer at alle innehavere
av BankID vil måtte ta «alle rimelige forholdsregler» for å verne seg, uavhengig av hvilken avtale som er inngått og hvor denne gjelder.
Høyesterett presiserer at normen må «bygge på hva som [er] praktisk mulig uten at
det utgjør en urimelig stor byrde for innehaveren eller vil gjøre selve bruken av BankID
upraktisk.»31 Det kreves altså ikke tiltak for å beskytte seg mot misbruk som gjør at brikken ikke lar seg benytte uten anstrengelser av et visst omfang. BankID er for de fleste blitt
en nødvendighet i hverdagen, og en rekke både offentlige og private tjenester krever innlogging ved bruk av BankID som identifikasjon, noe som altså spiller inn på uaktsomhetsterskelen.32
Det legges til grunn at culpanormen som utgangspunkt er objektiv, og at erstatningsansvar kan pålegges overfor den som «kunne og burde handlet annerledes», men at det
«likevel [er] rom for en viss relativisering».33 Det vil si at en og samme handling kan
vurderes som uaktsom i relasjon til en gruppe skadelidte, sammenlignet med en annen
gruppe skadelidte. Det avgjørende er rolleforventningen til skadelidte, og det pekes på at
det i enkelte tilfeller vil være åpning for at ansvaret faller bort dersom skadelidte står
nærmest til å foreta tiltak som kan eliminere risikoen.34 Det mest prinsipielt interessante
med dommen er vurderingene av forhold på finansinstitusjonens side. Når uaktsomhetsterskelen settes, uttales det i avsnitt 61 at:
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ring av medvirkning er først aktuelt etter at ansvar er konstatert hos skadelidte. Det sentrale i et tilfelle som dette, er hvem som har «skapt risikoen og hvem som er nærmest til
å iverksette tiltak for å unngå tap».35 Det må dermed ved fastsettelse av uaktsomhetsterskelen gjøres en vurdering av hvor fremtredende skadevolders rolle er i at skaden oppstår,
sett opp mot hvilke tiltak skadelidte kan iverksette for å minimere skaderisikoen. Jo
enklere tiltak skadelidte kan iverksette, jo mer fremtredende blir skadelidtes rolle, noe
som påvirker om skadevolder har opptrådt uaktsomt og hvor terskelen settes.
A kunne i saken «bebreides» for oppbevaringen, men forholdene på EasyBanks side
ble avgjørende for konklusjonen. At EasyBank er en «profesjonell aktør», men likevel har
valgt å inngå avtale om et lånebeløp som for en enkeltperson er «betydelig», og at innvilgelsen har skjedd «utelukkende basert på identifikasjon og elektronisk signatur gjennom
BankID», fikk avgjørende vekt.36 Det pekes på at det var mulig for banken å «foreta
ytterligere kontrolltiltak» før utbetalingen fant sted. Med slike enkle tiltak, som eksempelvis å ringe kunden, sjekke om kontoen står i låntakers navn eller sendt en SMS, var det
«stor sannsynlighet for at misbruket ville vært unngått». Banken har da «bevisst valgt en
handlemåte som innebar en klar risiko for tap».37
Når terskelen for ansvar skal settes, er det dermed sentralt å vurdere hvilke tiltak
skadelidte har i sin verktøykasse og hvor enkelt det er å iverksette disse. For banker er det
relativt enkle tiltak som kan gjennomføres for å sikre at den som signerer lånet digitalt
rent faktisk er personen som har søkt om det. Høyesterett nevner tiltak som å sjekke at
kontoen lånet utbetales til står i låntakers navn. Det kan også tenkes andre tiltak, og Høyesterett er åpen for dette, jf. uttalelsen «ett av tiltakene som en utlånsbank bør benytte».38
Andre tiltak kan være en SMS til vedkommendes registrerte telefonnummer eller en videosamtale med kunden før større summer utbetales. At banken «bør» benytte slike tiltak,
peker mot hva som kan forventes og hva som kan gjøre det urimelig å ilegge rettighetshaveren ansvar. Dette momentet harmonerer godt med pulveriseringshensynet.

4.2 Grov uaktsomhet

Risikobetraktningen det pekes på her, er noe annet enn en reduksjon av erstatningsansvaret som følge av skadelidtes medvirkning etter skadeserstatningsloven § 5-1. En vurde-

Etter finansavtaleloven 2020 § 3-20 tredje ledd svarer rettighetshaveren med en egenandel på inntil 12 000 kroner dersom tapet skyldes at vedkommende «grovt uaktsomt» har
unnlatt å oppfylle sine plikter etter § 3-19 første og annet ledd.
Terskelen er altså høyere og det er de mer alvorlige tilfellene av handlinger rettighetshaveren kan bebreides for som rammes.
I merknadene til bestemmelsen er det ikke gitt særskilte vurderinger av hva som skal
anses grovt uaktsomt.39 Det er imidlertid som nevnt uaktsomt å skrive ned passord og
koder slik at de «enkelt» vil kunne misbrukes av tredjepart, og i tilfeller hvor svindler har

30 HR-2020-2021-A avsnitt 54.
31 HR-2020-2021-A avsnitt 98.
32 HR-2020-2021-A avsnitt 98.
33 HR-2020-2021-A avsnitt 56.
34 HR-2020-2021-A avsnitt 57.

35 Kjørven (2020).
36 HR-2020-2021-A avsnitt 104.
37 HR-2020-2021-A avsnitt 104.
38 HR-2020-2021-A avsnitt 107.
39 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 358.

Der avtaleparten, tjenesteyteren, tilhører en gruppe som kan forventes selv å iverksette tiltak for å unngå tap, må dette etter mitt syn få betydning når man skal stilling
til om innehaveren i det enkelte tilfellet har opptrådt uaktsomt og ut fra det blir
erstatningsansvarlig.
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benyttet avanserte metoder, herunder skjult filming og overvåking av mobiltelefon og
datamaskin, skal det mye til for å konstatere uaktsomhet.40 Når det å skrive ned passordet
slik at det «enkelt» kan misbrukes av tredjepart karakteriseres som uaktsomt, peker det
mot at det skal nokså mye til for grov uaktsomhet.
I PSD 2, direktivet som var foranledningen til at finansavtaleloven ble revidert, uttales det om «ikke godkjente betalingstransaksjoner»41 at den grovt uaktsomme atferden
må innebære en «vesentlig grad av skjødesløshet», sammenlignet med den alminnelig
uaktsomme atferden.42 Videre uttales det at sikkerhetsopplysningene som brukes for å
iverksette og godkjenne transaksjonen, er «oppbevart sammen med betalingsinstrumentet
i et format som er åpent og lett gjenkjennelig for tredjemann».43
Høyesterett legger i Rt. 1989 s. 1318 til grunn at for å konstatere grov uaktsomhet må
det være tale om en «opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende altså er
vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet».44 Dette synes
også å samsvare med uttalelsen i fortalen til Betalingstjenestedirektivet 2015 om at det
må være tale om en «vesentlig grad av skjødesløshet».45
Det foreligger kun én dom hvor grov uaktsomhet er vurdert etter reglene i finansavtaleloven 1999, slik denne lød før gjennomføring av PSD 1. Til tross for at avgjørelsen
knytter seg til en eldre lov, har den likevel relevans, ettersom det også den gang måtte
gjøres en vurdering av grensedragningen mellom simpel og grov uaktsomhet. Spørsmålet
for Høyesterett var om A hadde opptrådt grovt uaktsomt ved å oppbevare sine bankkort
sammen med en syvendesans hvor han hadde notert kodene kamuflert. Ett av de stjålne
kortene ble benyttet til å ta ut kr. 10.000. Dommen ble avsagt under dissens 3-2, hvor
flertallet konkluderte med at A ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt.
Høyesterett slår fast at grov uaktsomhet fordrer en «kvalifisert form for uaktsomhet».
Det påpekes deretter at oppførselen må representere et «markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte» og at det må dreie seg om «en opptreden som er sterkt klanderverdig»
hvor vedkommende er «vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet».46 Følgelig settes terskelen høyt for den grovt uaktsomme atferden, noe som
harmonerer med forståelsen av alminnelig uaktsomhet i HR-2020-2021-A.
Høyesterett peker på en rekke forhold som må vurderes i den helhetsvurderingen som
skal foretas, herunder hvor godt kamuflert en nedtegning er – hvor det stilles strenge krav
til kamuflering dersom nedtegningen oppbevares i nærheten av kortet. Av dette kan det
utledes som en klar hovedregel at passord og brikke ikke skal oppbevares samlet. Det
stilles i saken også strengere krav til oppbevaring utenfor hjemmet. Dette øker tapsrisi-

40 Prop. 92 LS (2019–2020) s. 358.
41 Se finansavtaleloven 2020 § 4-30
42 Direktiv 2015/2366/EF fortalens punkt 72.
43 Direktiv 2015/2366/EF fortalens punkt 72.
44 Rt. 1989 s. 1318 på s. 1322.
45 Direktiv 2015/2366/EF fortalens punkt 72.
46 Rt. 2004 s. 499 avsnitt 32 med henvisning til Rt. 1989 s. 1318.
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koen, og dette momentet får dermed vekt i vurderingen. Om rettighetshaveren har klare
og enkle handlingsalternativer vil dette også få vekt.
Selv om dommen gir en veiledning i tolkningen av hva som er grovt uaktsomt, må de
strenge utgangspunktene som avgjørelsen stiller opp sies å ha blitt fraveket noe med
HR-2020-2021-A, fordi det i vurderingen av kundens ansvar også skal ses hen til bankenes behandlingsprosedyre.

4.3 Forsett
Etter finansavtaleloven 2020 § 3-20 fjerde ledd vil rettighetshaveren svare med en egenandel tilsvarende tapet tjenesteyteren kan gjøre gjeldende «i samsvar med ellers gjeldende rettsregler» dersom rettighetshaveren har misligholdt en eller flere av sine plikter
etter § 3-19 første og annet ledd «forsettlig slik at rettighetshaveren måtte forstå at misligholdet kunne innebære en nærliggende fare for at de elektroniske signaturfremstillingsdataene kunne bli misbrukt».
Bestemmelsen er praktisk viktig og av stor betydning for den det gjelder. I tilfeller
hvor det foreligger simpel eller grov uaktsomhet er ansvaret som det har fremgått begrenset av egenandeler. Summene kan raskt bli mye høyere om rettighetshaveren har brutt
sine plikter med forsett.
Tjenesteyteren kan etter dette gjøre gjeldende krav «i samsvar med ellers gjeldende
rettsregler». Dette er det samme som er vurdert tidligere, og innebærer at det ikke er hele
tapet tjenesteyteren kan fremme mot rettighetshaveren. Egenandelen, og dermed rettighetshaverens ansvar, etter alminnelige erstatningsrettslige regler «kan lempes eller settes
ned som følge av alminnelige regler om lemping eller skadelidtes medvirkning».47 Denne
summen, ferdig lempet, utgjør maksgrensen for rettighetshaverens egenandelsansvar.
Etter ordlyden er pliktbruddet «forsettlig» når rettighetshaveren «måtte forstå at misligholdet kunne innebære en nærliggende fare for at de elektroniske signaturfremstillingsdataene kunne bli misbrukt». Uttrykket «måtte forstå» brukes vanligvis for å omtale grov
uaktsomhet, noe som taler for at det skal foretas en toleddet vurdering, hvor rettighetshaveren forsettlig (altså bevisst) har brutt sin plikt, og at vedkommende i tillegg må ha
handlet grovt uaktsomt med hensyn til følgen av dette forsettlige bruddet, altså at bruddet
kunne innebære en nærliggende fare for at de elektroniske signaturfremstillingsdataene
kunne bli misbrukt.
I forarbeidene omtales vilkåret imidlertid samlet som et krav om forsett, hvor det
blant annet heter at «forsett foreligger når skadevolderen holder det for mest sannsynlig
(«måtte forstå») at den aktuelle skaden vil inntreffe som et resultat av skadelidtes handling».48 Det sies også at «en rettighetshaver som fått bistand til å betale regninger på en
slik måte at hjelperen får kjennskap til personlig sikkerhetsinformasjon, ikke nødvendigvis har handlet med forsett».49 Men selv om vilkårene for bruddet og virkningene samlet
47 Innst. 104 L (2020–2021) s. 21.
48 Innst. 104 L (2021–2022) s. 22.
49 Innst. 104 L (2020–2021) s. 21.
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omtales under «forsettsbegrepet», tilsier underliggende interesser, systembetraktninger
og eksempelbruken at vurderingen er toleddet i form av et forsettlig brudd på plikter og
grov uaktsomhet med hensyn til virkningene av bruddet. Det er altså ikke tilstrekkelig at
noen har fått tilgang til personlig sikkerhetsinformasjon for ansvar, og det pekes på at
«eldre personer» og «personer som ikke kan språket godt» er grupper som kan tenkes å ha
behov for bistand og som må kunne søke det i tillit til at misbruk ikke vil forekomme.50
Uttrykket «måtte forstå» peker mot et krav om grov uaktsomhet for en risiko for tap.
Ordlyden av «nærliggende fare» tilsier isolert at det må være stor fare for misbruk, men
sammenholdt med at det bruddet på reglene kun skal «kunne» føre til slik fare og at faren
skal knytte seg til at informasjonen «kunne bli misbrukt», vil også lavere faregrader
omfattes. Det må være lov å si at loven kunne være klarere enn i en setning å avgrense
ansvaret med markørene «måtte forstå» – «kunne innebære» – «nærliggende fare for» og
«kunne bli misbrukt». At faren må være «nærliggende» tilsier også at det ikke er tale om
en hypotetisk mulighet for misbruk en gang i fremtiden; det må være knyttet til den konkrete situasjonen, eller kort tid etter.
Hva som nærmere ligger i «måtte forstå» kan belyses med juridisk litteratur. Hagstrøm peker på at et krav om sannsynlighetsforsett vil være «upraktikabelt» ettersom
«parten lett måtte frifinnes for påstand om ikke å ha holdt følgene som sikre eller overveiende sannsynlig».51 Som følge av dette utgangspunktet er det en rekke plasser i lovgivningen inntatt et krav under passusen «var eller måtte være kjent med» eller lignende, se
eksempelvis lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom § 3-7, lov 16. juni 1989
nr. 63 om håndverkertjenester m.m for forbrukere § 19 og lov 13. mai 1988 nr. 27 om
kjøp §§ 17 andre ledd bokstav b og 19 første ledd bokstav b.
Kaasen oppstiller det som en vurdering av klanderverdighet, hvor en beveger seg fra
det uaktsomme, til det grovt uaktsomme og videre til det forsettlige pliktbruddet. Vurderingen må, argumenteres det for, knytte seg til om «leverandøren på kvalifisert klanderverdig måte setter sine interesser over medkontrahentens». Det avgjørende er om handlingen er «hensynsløs, sterkt illojal eller lignende».52 Etter en slik vurdering må det gjøres
en helhetlig vurdering av om selve handlingen i seg selv er klanderverdig, og om kontraktsparten har opptrådt illojalt og satt egne interesser over medkontrahentens.
Overført til våre aktuelle tilfeller er det vanskelig å trekke noen klar konklusjon for
hva som gjelder, men også her gjelder at det å bevege seg inn i bevissthetsforestillinger
som rettighetshaveren måtte ha på tidspunktet for pliktbruddet vil være vanskelig. Det vil
derfor være nødvendig å gjøre en vurdering mer lik den som gjøres etter kjøpsloven § 17
første ledd bokstav b, og definert i forarbeidene der. Det må likevel sies å skulle noe mer
til enn at det ikke foreligger noen «rimelig unnskyldning». Ikke alle vil anse det som en
nærliggende fare for at noen vil kunne misbruke sikkerhetsinformasjonen gis til de nærmeste. Det samme vil kunne gjelde dersom noen blir oppringt av noen som utgir seg for å

være politiet eller banken og etterspør informasjonen. Det hele må da bero på en helhetsvurdering av hvordan det hele fremstår og hvor klanderverdig pliktbruddet er.
Det kan tenkes tilfeller hvor rettighetshaveren ikke er klar over sine plikter etter avtalen, eventuelt villfarelse om finansavtalelovens regler. Det er også en rimelig antakelse at
ikke alle leser BankID-avtalen eller finansavtaleloven jevnlig. Ved slik rettsvillfarelse er
det i utgangspunktet et objektivt ansvar for misligholdet.53 Hagstrøm uttaler at «en effektiv beskyttelse av kontrakter og almene rettsregler tilsier imidlertid at hver kontraktspart
har risikoen for sin egen rettsoppfatning (error juris semper nocet)».54 En slik villfarelse
kan imidlertid være unnskyldelig. Det at det skal foretas en konkret helhetsvurdering av
situasjonen, taler for at rettsvillfarelse inngår som en del av klanderverdighetsvurderingen. Dette vil være i tråd med tilnærminger i juridisk teori, herunder Kaasens vurdering
av klanderverdighet. Vedkommende vil i slike situasjoner neppe kunne sies å «bevisst og
betydelig» ha satt seg utover motpartens sentrale interesser.55
Dette spørsmålet ble vurdert i Finansklagenemnda i sak 2020/703. Her peker nemndas flertall først på at hele situasjonen bør tas i betraktning. Det legges til grunn at det er
en forventning om at en alminnelig BankID-innehaver er innforstått med at engangskoder
og passord ikke skal deles med uvedkommende. Det kan likevel ikke legges til grunn at
dette uten videre også gjelder egen bank. Det ble da foretatt en helhetsvurdering av situasjonen. Ettersom det ikke foreligger rettspraksis i lignende saker tydde nemnda til en
systembetraktning av andre områder hvor rettsvillfarelse er aktuelt. Det blir pekt på at
rettsvillfarelse kan utelukke skyld og ansvar etter straffeloven 2005 § 26. Videre at aktsom rettsvillfarelse også kan være aktuelt på privatrettensområde. Med henvisning til Rt.
1995 s. 1350, som gjaldt en tvist mellom eiendomsmegler og takstmann som følge av at
en leilighet ikke kunne leies ut lovlig tok ikke Høyesterett stilling til rettsvillfarelse konkret fordi begge partene «kan bebreides for en eventuell rettsvillfarelse på dette punkt».
Skyld ble i det konkrete tilfellet utelukket som følge av den eventuelle rettsvillfarelsen.
Nemnda uttaler at det samme må gjelde «minst like sterkt i forbrukerforhold».

50 Innst. 104 L (2020–2021) s. 22.
51 Hagstrøm (2011) s. 479.
52 Kaasen (2005) s. 253.

53 Hagstrøm (2011) s. 527.
54 Hagstrøm (2011) s. 527.
55 Hagstrøm (2011) s. 481.

5 Avsluttende refleksjoner
Misbruk av digital signatur har over flere år ført til at svindelofre har blitt holdt ansvarlig
for lån tatt opp i deres navn. Selv om en på arket har et regresskrav mot svindler vil det
ofte være svært vanskelig å inndrive dette. Enten fordi svindler er ukjent, eller fordi vedkommende ikke har økonomiske midler til å betale sine forpliktelser. I de tilfeller hvor
svindleren dømmes for forholdet fører det paradoksalt nok til at vedkommende ikke tjener penger som kan gå med til å dekke kravet.
Den digitale utviklingen av banksektoren har vært ønsket og stimulert av både finansnæringen og offentlige myndigheter. Om forbrukere blir sittende med hele risikoen utvik-
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lingen fører med seg, kan det føre til at utviklingen bremses. Ansvarsfordelingen er viktig
for å opprettholde tilliten til løsningene som tilbys, ikke minst fordi den enkelte ikke kan
sies å ha reell valgfrihet i løsningene som tilbys. Ved å flytte tapet fra forbrukeren og over
på finansinstitusjonene, som er nærmest til å iverksette tiltak for å forhindre svindel og
kan pulverisere tapet, styrkes tilliten til digitaliseringen.
Som vist har det funnet sted en gradvis utvikling av forbrukervernet, og et nylig tilskudd er reguleringen av misbruk av digital signatur. Med HR-2020-2021-A kom det en
viss rettslig avklaring, og imøtegåelse av den svært strenge aktsomhetsnormen som hadde
utviklet seg over tid. Bankene kan ikke uten videre holde en rettighetshaver ansvarlig
dersom det er enkle tiltak de kan iverksette for å avverge svindelen.
Det økte forbrukervernet vil sementeres ytterligere når den nye loven om finansavtaler trer i kraft. Det er imidlertid noe uklart hvem som vil nyte godt av ansvarsbegrensningen for forsettlige brudd på kravet om hemmelighold av sikkerhetsinformasjon. Det er
pekt på forhold som skal vektlegges, og at spesielt eldre personer og folk med språklige
barrierer er løftet frem som grupper som har grunn til å dele informasjonen, men det må
forventes en nærmere avklaring av skyldkravet i rettspraksis.
Det som synes klart, er at svindelmetoder stadig utvikles og at de rammer de svakeste
blant oss. Som vist har utviklingen av et vern for disse gruppene skjedd gradvis, og lovgiver har kontinuerlig hengt noe etter den digitale utviklingen. Hvilke svindelmetoder som
utvikles per i dag er vanskelig å ha noen mening om, men med større ansvar er det grunn
til å anta at finansinstitusjonene – av økonomiske hensyn – vil iverksette tiltak som hindrer svindel for å slippe å bære tapet.
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SMERTENS LOV
Hva er denne tankevirksomheten, time etter time,
rundt og rundt i rettskilder i en hvileløs bevegelse;
om ikke en forberedelse på det verste
i alle verst tenkelige situasjoner?
Tenk deg det verste; og vi har en regel for det
Vi har et språk for det
Vi har særdeles skjerpende omstendigheter
i en egen paragraf
sammen med særlig smertevoldende måter,
og en egen praksis for rå og gruopppvekkende handlinger
Lovene står der, som om ingenting er ufattelig,
og administrerer smerten
Tenk deg det vondeste; og vi setter det
under administrasjon av et alltid parat rettsapparat
Cathrine Grøndahl [2003]. Lovsang.
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EØS-rettens betydning
for norsk forvaltning
Christoffer Conrad Eriksen

1 Innledning
Norsk forvaltning er underlagt en rekke rettsregler. Det gjelder regler for hvilke organer
som har kompetanse til å utøve offentlig myndighet, forholdet mellom forvaltningsorganer, organenes saksbehandling, grenser for forvaltningens inngrep overfor private parter
og domstolenes adgang til å kontrollere forvaltningen.
I mer enn hundre år har det i Norge vært vanlig å fremstille disse reglene som et eget
rettsfelt, forvaltningsrett.1 I flere sektorer gjelder det særskilte forvaltningsrettslige regler
ofte etablert av særlovgivning, forskrifter, delegasjonsvedtak, instrukser og praksis i
enkeltsaker. Det er likevel noen forvaltningsrettslige regler som får anvendelse på tvers
av sektorer, såkalt alminnelig forvaltningsrett.
Kildene til de alminnelige forvaltningsrettslige reglene har endret seg over tid. Når man
i Norge begynte å snakke om forvaltningsrett, var man frem til 1900-tallet stort sett opptatt
av politianordningen for København vedtatt 22. oktober 1701.2 Dette var kjernen i Aschehougs og Schweigaards forelesninger om forvaltningsrett frem til slutten av 1800-tallet.3
For drøye 40 år siden, i 1980, var rettskildebildet helt annerledes. En norsk forvaltningslov (1967) og offentlighetslov (1970) var vedtatt og hadde trådt i kraft. Høyesterett
hadde utviklet flere deler av den alminnelige forvaltningsretten i en rekke høyesterettsdommer. I tillegg var det vedtatt flere spesiallover for ulike forvaltningsfelt, som blant
annet prisloven (1953), bygningsloven (1965), folketrygdloven (1966) og konsesjonsloven (1974). Stortinget hadde også utnevnt en sivilombudsmann som tilsyn for forvaltningen, og ombudsmannens uttalelser ble også en viktig kilde for alminnelig forvaltningsrett. Kartet ble justert i samsvar med endringene i terrenget, og de forvaltningsrettslige
fremstillingene presenterte ikke lenger analyser av politianordningen fra 1701, men de
nye forvaltningsrettslige lovene og domstolenes praktisering av dem.4
Hvordan ser terrenget ut i dag?
1 Den første boken som ga en fremstilling av norsk forvaltningsrett, var Bredo Morgenstierne, Den norske
forvaltnings- og næringsret, 1912.
2 Se nærmere Christoffer Conrad Eriksen, «Forvaltningsrett som disiplin», i Geir Heivoll og Sverre Flaatten,
Rettslige overgangsformer – politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling, 2017.
3 Ibid.
4 Se blant annet Arvid Frihagens flerbindsverk Lærebok i forvaltningsrett, hvor Del 1 forelå i 1972,
og Torstein Eckhoff, Forvaltningsrett, 1. utgave, 1978.
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Store deler av landskapet er gjenkjennelig, men vesentlige endringer har også skjedd.
Menneskerettigheter er i dag en langt viktigere ramme for forvaltningens virksomhet enn
i 1970. Flere grunnlovsbestemmelser om rettigheter ble vedtatt i 2014, og Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen har fått større gjennomslagskraft og langt mer effektive
håndhevingsmekanismer. I tillegg har vi hatt EØS-avtalen i 25 år. På tross av endringene
i terrenget har kartet ennå ikke blitt oppdatert. Flere bøker om forvaltningsrett som fortsatt er hovedlitteratur for juridiske studenter, fremstiller reglene for forvaltningene uten å
få frem konsekvensene av menneskerettigheter eller EØS-rett.5 Dette skaper ikke bare
utfordringer for juridiske studenter, men alle som konsulterer juridisk litteratur for å finne
veien gjennom det juridiske terrenget. Med gale kart kan veivalgene føre galt av sted og
ramme private parter uten tilstrekkelige ressurser til å korrigere myndighetenes kurs.
Trygdeskandalen avdekket høsten 2019 er hittil det klareste eksempelet på hvilke konsekvenser det har, at juridiske kart ikke stemmer med det juridiske terrenget.6
Denne artikkelen tar for seg noen av de utfordringer som EØS-retten stiller til norsk
forvaltningsrett. Formålet er å vise helt konkret hvordan det forvaltningsrettslige terrenget
er i endring på en måte som er relevant for de kartene som brukes for å finne veier gjennom dette terrenget, enten formålet er å avsi dommer, treffe vedtak eller yte rettshjelp.7
Først presenteres en kort oversikt over virkeområdet for EØS-rettens krav til norsk
forvaltning og hvilke alminnelige krav som gjelder innenfor dette virkeområdet. Deretter
presenteres enkelte eksempler på krav til forvaltningens organisering og saksbehandling
som vokser frem i den EU-retten som i det stille stadig innlemmes i EØS-avtalens vedlegg.

2	Hvilke alminnelige krav til norsk forvaltning gjelder
innenfor EØS-avtalens virkeområde?
2.1 Virkeområdet for EØS-avtalens krav til norsk forvaltning
På overflaten kan virkeområdet til EØS-avtalen fremstå som begrenset til å gjelde samhandel på tvers av grenser og fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital («de
fire friheter»). I realiteten har EØS-avtalen et langt videre anvendelsesområde. Det norske
regelverket om offentlige anskaffelser og statsstøtte, som begge gjennomfører EØS-rettslige forpliktelser, kommer til anvendelse på betydelige deler av forvaltningens pengebruk. I tillegg omfatter EØS-avtalen tusenvis av direktiver og forordninger som har harmonisert reguleringen av svært mange sektorer i samfunnet.
For å få et inntrykk av hvilke forvaltningssektorer som blir berørt av direktiver og
forordninger innlemmet i EØS-avtalen, kan en illustrasjon være direktoratenes arbeid

5 Se Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 11. utgave, Universitetsforlaget 2018.
6 Se blant annet NOU 2020: 9 Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav
ved reiser i EØS-området og bloggen Retten i Trygdeskandalen, Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen.
7 Artikkelen bygger på boken jeg og Halvard Haukeland Fredriksen ga ut i 2019, Norges europeiske
forvaltningsrett, Universitetsforlaget.
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med gjennomføring av slike EØS-regler. Med direktorater sikter jeg her til statlige organene med nasjonalt ansvar, som ofte er gitt fullmakt til å utøve offentlig myndighet. Slike
organer omtales gjerne med forskjellig navn, som «direktorater», «tilsyn» eller «vesener»
– men blir her altså omtalt under ett som direktorater. Av de om lag 70 direktoratene som
er etablert, ser det ut til at godt over halvparten forvalter forskjellige direktiver og forordninger. Dette gjelder blant annet Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV),
Norsk akkreditering, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Datatilsynet, Digitaliseringsdirektoratet, Finanstilsynet, Forbrukertilsynet, Jernbanetilsynet, Justervesenet,
Konkurransetilsynet, Kystverket, Luftfartstilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,
Nokut, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Patentstyret, Pensjonstrygden for sjømenn, Politidirektoratet, Statens vegvesen, Statens legemiddelverk og Utlendingsdirektoratet. Det
indikerer at EØS-avtalens direktiver og forordninger har et omfattende nedslagsfelt i
norsk forvaltning hver eneste dag.
I tillegg er alle forvaltningsorganer på sentralt og lokalt nivå forpliktet til å utøve sin
virksomhet innenfor rammene av de fire friheter. Det er i seg selv en forpliktelse med et
betydelig omfang fordi rettspraksis har vist at reglene om de fire friheter har et betydelig
anvendelsesområde, fra forvaltning av norsk vannkraft til trygdeforvaltning.
Når norsk forvaltning anskaffer varer eller tjenester, utdeler støtte eller opererer på
andre harmoniserte områder eller innenfor rammene av de fire friheter, er det altså ikke
tilstrekkelig å overholde norske forvaltningsrettslige regler. EØS-rettslige regler må også
overholdes. Det innebærer at det å forholde seg til EØS-avtalens regler er uunngåelig for
de aller fleste som arbeider med reglene for norsk forvaltning.

2.2 EØS-avtalens alminnelige krav til norsk forvaltning
I utgangspunktet stiller ikke EØS-avtalen noen krav til avtalepartenes forvaltningsrett.
Det formelle utgangspunktet er at avtalepartene er ansvarlige for å oppfylle avtalens forpliktelser gjennom sine forvaltningsrettslige systemer.8 Sett under ett innebærer unntakene fra dette utgangspunktet at EFTA-statene likevel ikke har full frihet til selv å velge
hvordan materielle forpliktelser skal forvaltes. Norge og andre EFTA-stater er underlagt
en rekke krav som gjelder forvaltning av alle EØS-forpliktelser innenfor EØS-avtalens
virkeområde.
De alminnelige kravene til nasjonal forvaltning innenfor EØS-rettens virkeområde
bygger på bestemmelsene i EØS-avtalens hoveddel og generelle rettsprinsipper som er
etablert både gjennom EFTA-domstolens tolkning av EØS-avtalen og EU-domstolens
tolkning av EU-traktatene. Gjennom EFTA-domstolens vektlegging av homogenitet mellom EU-retten og EØS-retten har EU-domstolens praksis og rettsprinsippene i EU-retten
fått betydelig gjennomslagskraft i EØS.9 Det som er felles i EU- og EØS-retten, omtales
her som «EU/EØS-rett».
8 Se sak E-1/04 Fokus Bank, avsnitt 41.
9 Se blant annet Fredriksen og Mathisen 2018, s. 49–55.
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Det er en rekke EU/EØS-rettslige prinsipper som gir grunnlag for å stille krav til
nasjonal forvaltning. Sentrale prinsipper som gir grunnlag for å oppstille slike krav, er
blant annet lojalitetsprinsippet, forbudet mot nasjonalitetsbasert diskriminering, ekvivalensprinsippet, effektivitetsprinsippet, prinsippet om effektiv domstolskontroll, prinsippet
om retten til forsvar, prinsippet om gjensidig tillit (og gjensidig anerkjennelse), proporsjonalitetsprinsippet og forutberegnelighet.10 Et gjennomgående trekk ved både EU- og
EFTA-domstolens praksis er at disse prinsippene anvendes som grunnlag for å stille krav
både til nasjonal forvaltnings myndighetsutøvelse og til forvaltningens saksbehandling og
organisering. For å identifisere EØS-rettslige rammer for forvaltningens virksomhet og
klargjøre hva rammene betyr i konkrete saker, er det derfor avgjørende å sette seg grundig
inn i hvert av disse prinsippenes innhold og rekkevidde.
Fra de generelle rettsprinsippene, bestemmelsene i EØS-avtalens hoveddel og EUog EFTA-domstolens rettspraksis kan det videre utledes noen mer konkrete krav til forvaltningens myndighetsutøvelse, saksbehandling og organisering, som gjelder all forvaltningsvirksomhet innenfor EØS-rettens virkeområde.
For myndighetsutøvelse stiller EØS-retten krav til både utformingen og praktiseringen av lover og forskrifter. Dels stiller EØS-avtalen artikkel 7 særskilte krav til gjennomføring av direktiver og forordninger. Artikkel 7 bokstav a krever at forordninger gjennomføres som sådanne, og det løses i praksis ved at gjennomføringslovgivning eller forskrifter utformes som rene kopier av de aktuelle forordningene, eventuelt bare ved henvisning til de forordninger som skal gjelde som norsk lov eller forskrift.
For direktiver gir EØS-avtalen artikkel 7 bokstav b norske myndigheter frihet til å
bestemme formen og midlene for gjennomføringen. Det kan gi inntrykk av at myndighetene har stor frihet til å velge hvordan gjennomføringslover og forskrifter skal utformes.
Et slikt inntrykk er imidlertid ikke helt dekkende. For det første er direktivene i seg selv
ofte av en temmelig detaljert karakter og kan derfor være vanskelige å gjennomføre uten
at loven eller forskriften ligger nært direktivets ordlyd. For det andre har EU-domstolen
stilt krav om at direktiver som gir private parter rettigheter, ikke kan sies å være fullt ut
gjennomført dersom rettighetene blir betinget av at forvaltningen utøver skjønn.11 Dersom formålet med et direktiv er å etablere rettigheter, kan ikke staten utforme gjennomføringslover eller forskrifter med upresist språk, for å gi forvaltningen et skjønn med tanke
på hvordan direktivers forpliktelser skal anvendes i konkrete saker.12
I tillegg gjelder det særskilte krav til lover og forskrifter innenfor anvendelsesområdet til de fire friheter. Lovgivning og forskrifter som gir mulighet for forvaltningsskjønn,
vil kunne anses som en restriksjon, og med mindre skjønnet er avgrenset og kriteriene for
skjønnsutøvelsen er klare, presise og forutberegnelige, kan lovgiving og forskrifter være
i strid med de fire friheter. Fordi bestemmelsene om de fire friheter i EØS-avtalens hoved-

10 For en oversikt over prinsippenes betydning for saksbehandling og organisering, se Eriksen og Fredriksen
2019, s. 46–84.
11 Se for eksempel sak 29/84 Kommisjonen v. Tyskland og sak 361/88 Kommisjonen v. Tyskland.
12 Se Henrik Bull, «The EEA Agreement and Norwegian Administrative Authorities», i Fredrik Sejersted (red.),
Nordisk forvaltningsrett i møte EF-retten, Senter for Europa-rett, UiO 1996.
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del er gjennomført som norsk lov, har de også forrang foran annen norsk lovgivning, jf.
EØS-loven §§ 1 og 2.
EØS-retten stiller også alminnelige krav til domstolsprøving av myndighetsutøvelse
som hevdes å være i strid med EØS-rettslige forpliktelser. For det første stiller EØS-retten krav til norske prosessregler, i den forstand at norske prosessregler verken kan forskjellsbehandle aktører fra Norge og aktører fra EØS-området eller utformes, tolkes og
anvendes på en måte som hindrer EØS-rettens effektivitet.13 I tillegg kan EØS-retten
stille strengere krav enn norsk rett til prøving av forvaltningens skjønn, blant annet når
forvaltningen har truffet tiltak som legger restriksjoner på fri bevegelighet av varer, tjenester, personer eller kapital. Mens domstolene etter ordinære norske rettskilder er avskåret fra å prøve hensiktsmessigheten av slike tiltak, krever EØS-retten at domstolen prøver
om tiltakene er iverksatt for å ivareta et legitimt allment formål, og om tiltaket er egnet og
nødvendig for å ivareta dette formålet.14
Endelig stiller EØS-retten også alminnelige krav til norsk forvaltnings saksbehandling og organisering. Krav til saksbehandling omfatter blant annet krav til høring av
berørte (forhåndsvarsling og uttalerett), krav til og grenser for utredning, krav til saksbehandlingstid, veiledningsplikt, språkkrav, begrunnelsesplikt, gebyrer mv., klagerett,
omgjøring og rettsvirkninger av saksbehandlingsfeil.15 EØS-rettens alminnelige saksbehandlingskrav ligner kravene til saksbehandling i forvaltningsloven. På noen områder kan
det likevel antas at de EØS-rettslige saksbehandlingskravene gir mer omfattende partsrettigheter enn forvaltningsloven, det gjelder blant annet begrunnelsesplikt og utredningsplikt. For å unngå motstrid mellom EØS-rettslige krav og forvaltningslovens krav bør
derfor forvaltningsloven tolkes og anvendes i lys av EØS-rettens krav.
På områder som har særlige saksbehandlingsregler som fraviker de saksbehandlingsgarantiene som forvaltningsloven gir, kan det imidlertid oppstå reell motstrid mellom
slike særlige regler og EØS-rettens alminnelige saksbehandlingskrav. I slike tilfeller vil
det imidlertid være EØS-rettens alminnelige krav som skal gå foran, i og med at disse
kravene, i motsetning til forvaltningslovens krav, er ufravikelige, og fordi de må anses
gjennomført i norsk rett gjennom EØS-loven § 1, som har forrang foran annen lovgivning, jf. EØS-loven § 2.
EØS-retten stiller også enkelte alminnelige krav til organisering av forvaltningsvirksomhet når deler av virksomheten opptrer som aktør i et marked. Bakgrunnen er at
EU-domstolen har fastslått at sammenblanding av myndighetsutøvelse og markedsaktiviteter vil være i strid med konkurransereglene.16 Tilsvarende gjelder også i EØS. Det vil
derfor være i strid med EØS-avtalen å ta Telenor av børs og reetablere et norsk televerk,
som både regulerte kravene til teleoperatører, og som selv konkurrerte i et marked om å
tilby teletjenester.
13 Se Halvard Haukeland Fredriksen, «Tvisteloven og EØS-avtalen», Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 s. 289–
359.
14 Se Olav Haugen Moen, Forvaltningsskjønn og domstolskontroll, Gyldendal Norsk Forlag 2019, og Christoffer
Conrad Eriksen, The European Constitution, Welfare States and Democracy, Routledge 2012.
15 Se Eriksen og Fredriksen 2019, s. 85–144.
16 Se blant annet sak C-18/88 RTT.
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3	Krav til saksbehandling og organisering i direktiver
og forordninger
3.1 Det generelle i det spesielle
I tillegg til de generelle reglene forankret i de generelle rettsprinsippene har EU, som
allerede nevnt, vedtatt langt over titusen forordninger og direktiver, hvorav de fleste er
tatt inn i EØS-avtalen.
Disse forordningen og direktivene har stort sett blitt betraktet som sektorspesifikk
regulering og derved som spesialreguleringer eller spesiell forvaltningsrett som ikke har
noe særlig å gjøre med alminnelige forvaltningsrett. Mange direktiver og forordninger er
det utvilsomt hensiktsmessig å anse som spesiell forvaltningsrett. Ett eksempel er Kommisjonens forordning nr. 1677 av 15. juni 1988 om fastsettelse av kvalitetsnormer for
agurker.
EØS-avtalens vedlegg inneholder likevel langt mer enn regulering av agurker. Ser
man direktivene og forordningene i sammenheng, kan man observere at det nå foregår en
massiv og temmelig dramatisk forvandling av nasjonal forvaltning og forvaltningsrett – i
det stille. Mens EU-domstolen lenge var hovedmotoren for å utvikle minstekrav til nasjonal forvaltning, ser det nå ut til at det er nye direktiver og forordninger som driver nasjonal forvaltning inn i overnasjonale strukturer.
Før jeg går inn på de nye utviklingstrekkene i direktiver og forordninger, er det grunn
til å minne om at noen direktiver og forordninger på mange måter er sektorovergripende.
Det gjelder blant annet regelverket for offentlige anskaffelser og for statsstøtte og personvernforordningen. Dette er detaljerte regelverk som får virkning i de alle fleste deler av
norsk forvaltning, og som der setter rammer for forvaltningens myndighetsutøvelse og
saksbehandling og også egne premisser for domstolsprøving av forvaltningen.
I tillegg ser vi nå at en rekke av direktivene og forordningene har visse fellestrekk og
mønstre.
Ser man EUs sektorspesifikke regulering under ett, oppdager man nemlig at det som
fremstår som sektorregulering, ofte er en del av et større bilde – det vil si et uttrykk for en
generell tilnærming til europeisk regulering av flere sektorer.
Utviklingen i EU-retten peker nå i retning av stadig større overnasjonal styring av
både organisering av nasjonal forvaltning og den nasjonale forvaltningens saksbehandling. Er man ikke oppmerksom på fellestrekkene i den sektorspesifikke reguleringen, risikerer man å miste oversikten over hvordan forvaltningsorganene styres, og da blir det
vanskelig både å treffe lovlige vedtak og, ikke minst, å yte rettshjelp uten at noen taper
rett fordi ulovlige vedtak ikke angripes.
Jeg vil her konsentrere meg om tre områder: fremvekst av forvaltningsbyråer, krav til
at avgjørelser må treffes av uavhengige forvaltningsorganer, og andre særlige krav til
saksbehandlingen.
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3.2 Fremvekst av EU-byråene

3.3 Uavhengige forvaltningsorganer på nasjonalt nivå

I løpet av de siste tyve årene er det etablert om lag 40 forvaltningsbyråer i EU. Byråene
kan hver for seg se ut som svar på isolerte utfordringer i en sektor, og de forordningene og
direktivene som etablerer byråene, er ofte svært detaljerte, tekniske og sektorspesifikke.
Likevel er hvert enkelt byrå en del av en mer generell tendens som består i at EU etablerer
egne organer for å bistå EUs institusjoner og medlemsstatene på ulike måter.
Byråene former og implementerer EUs politikk, fører tilsyn med medlemsstatenes
etterlevelse av EU regler og har på flere forvaltningsområder også fått myndighet til å
treffe vedtak som er bindende for private parter.
Byråenes virksomhet omfatter en rekke områder, blant annet regulering av energi,
luftfart, jernbane, arbeidsmiljø, arbeidsmarked, bank- og finans, personvern, grensekontroll, smittevern, legemidler, kjemikalier, forsvar og næringsmidler – for å nevne noen.
Etableringen av byråer gjennom EU-lovgivning ser altså ut til å ha blitt en svært viktig del av unionens styringsteknikk. For Norge som EØS-land gir dette betydelige utfordringer. Får norske interesser tilstrekkelig innflytelse i byråenes virksomhet? Har norske
rettssubjekter tilstrekkelig effektive partsrettigheter i møte med byråenes myndighetsutøvelse? Bør Norge overføre myndighet direkte til byråene, og hva slags vedtaksprosedyre
er best egnet for slik myndighetsoverføring?
Sett utenfra virker det som om norsk forvaltningen arbeider intenst med disse spørsmålene hver gang det er aktuelt for Norge å knytte seg til et byrå. Imidlertid ser det også
ut til at det er noen omstridte spørsmål som er stadig tilbakevendende, uten at spørsmålene blir mindre kontroversielle av den grunn.
Ett av de tilbakevendende og kontroversielle spørsmålene er om Grunnloven gir
anledning til å overføre myndighet direkte til byråene. Et nærliggende spørsmål i forlengelsen av dette er om Grunnloven, slik den er utformet i dag, er godt nok egnet til å håndtere spørsmål om myndighetsoverføring til EUs byråer.
Et annet tilbakevendende spørsmål gjelder partsrettighetene for norske rettssubjekter
i møte med byråene. For de byråene som har adgang til selv å utøve myndighet i Norge,
er problemene minst. I slike tilfeller må norske rettssubjekter, i hvert fall som et utgangspunkt, kunne nyte godt av de partsrettigheter som følger av EUs egen ulovfestede forvaltningsrett og ikke minst EUs charter om grunnleggende rettigheter. Problemene er større
for de byråene som ikke utøver myndighet i Norge, men hvor det er forutsatt at EFTAs
overvåkningsorgan (ESA) skal utøve byråets myndighet i Norge og andre EFTA-land. Da
oppstår spørsmål om hvilke partsrettigheter den enkelte har, i møte med ESA. Dette reiser
kompliserte rettslige spørsmål blant annet fordi EUs charter om grunnleggende rettigheter ikke gjelder for ESA. Foreløpig er det forholdsvis få private parter som blir berørt av
byråenes myndighetsutøvelse, men dette kan endre seg raskt i takt med EUs regelutvikling. For å yte rettshjelp uten risiko for rettighetstap kan det derfor bli stadig viktigere å
sette seg inn i EUs egen ulovfestede forvaltningsrett og EUs charter om grunnleggende
rettigheter og også avklare hvilke partsrettigheter som kan gjøres gjeldende overfor ESA.

Et annet utviklingstrekk i EUs lovgivning er krav til uavhengige forvaltningsorganer på
nasjonalt nivå. Det er ikke noe nytt at det i EU stilles krav til at nasjonale forvaltningsorganer skal være uavhengige. Tidligere handlet imidlertid krav om uavhengighet om at
myndighet til å regulere skulle være adskilt fra aktivitet på markedet.
Det som har skjedd de siste årene, er at direktiver og forordninger har stilt krav om at
nasjonale forvaltningsorgan også skal være uavhengige fra nasjonal politisk styring. Ett
eksempel er direktivet om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde. Direktivet
bestemmer at det skal etableres nasjonale tilsynsorgan som en særskilt myndighet som er
«organisatorisk, funktionelt, hierarkisk og med hensyn til beslutningstagning, retligt
adskilt fra og uafhængigt af enhver anden offentlig eller privat enhed».17
Videre fremgår det av direktivet at ledelsen i organet ikke må «søge eller modtage
instruktioner fra nogen regering eller anden offentlig eller privat enhed, når de udfører
tilsynsorganets funktioner».18 Tilsvarende krav til uavhengige forvaltningsorganer finnes
på flere områder, blant annet energisektoren og personvernområdet. Og det ser ut til at
dette er en tendens som nå er i ferd med å spre seg til mange flere sektorer.
I tillegg har EU-domstolen tolket EU-lovgivningens krav til uavhengighet strengt.
Også dette utviklingstrekket skaper utfordringer for Norges del. Er forvaltningsorganer
som er så uavhengige som EU reglene krever, forenelig med regjeringens instruksjonsadgang etter Grunnloven § 3? Hva slags demokratisk forankring har norske forvaltningsorgan som oppfyller EU-reglenes krav til uavhengighet? De forvalter regler som er vedtatt
gjennom prosesser hvor norske borgere ikke deltar, og utøver myndighet uten at det er
gitt at noen overordnede står parlamentarisk eller konstitusjonelt til ansvar. I hvilken
utstrekning er alminnelige norske forvaltningsrettslige regler anvendelige for disse uavhengige forvaltningsorganenes saksbehandling?
Overordnets adgang til omgjøring etter forvaltningsloven § 35 ser også ut til å være
problematisk å anvende i møte med EU/EØS-rettens krav til visse forvaltningsorganers
uavhengighet. Forvaltningslovens adgang til å klage til overordnet organ med full kompetanse for det overordnede organet til å prøve alle sider av saken passer heller ikke godt
med de nye kravene til uavhengighet for visse forvaltningsorganer.
De nevnte utfordringer reiser spørsmål for parter og juridiske rådgivere. Hvordan kan
parter og deres juridiske rådgivere sikre at grunnleggende partsrettigheter faktisk bli ivaretatt overfor forvaltningsorganer som er unndratt fra politisk styring?
Dette er spørsmål som foreløpig er hvite flekker på kartet. Den juridiske litteraturen
har knapt begynt å stille spørsmålene, langt mindre angitt noen svar. Her er altså de som
yter rettshjelp, overlatt til et juridisk landskap uten noe egnet juridisk kart.

17 Se direktiv 2012/34, som endret ved direktiv 2016/2370, artikkel 55.
18 Se direktiv 2012/34, som endret ved direktiv 2016/2370, artikkel 55.
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3.4 Særlige saksbehandlingsregler
Til slutt vil jeg ta opp noen utfordringer som oppstår som følge av at EUs lovgivning har
lagt opp til noen særegne saksbehandlingsregler, i hvert fall sammenlignet med norsk
forvaltningstradisjon.
Ett eksempel er maksimumsfrister for forvaltningens saksbehandling, hvor oversittelse av frist gir borgerne materielle rettigheter. Et eksempel her er tjenestedirektivet
artikkel 13 nr. 4, som slår fast at en søknad om tillatelse til å starte og utøve tjenestevirksomhet som utgangspunkt skal anses innvilget dersom søknaden ikke er behandlet innen
utløpet av nærmere angitte søknadsfrister. Tilsvarende saksbehandlingsregler finnes i
andre direktiv.
EU-lovgivningen inneholder også en rekke saksbehandlingsregler som setter maksimumsfrist for saksbehandlingen, uten at lovgivningen har knyttet rettsvirkning til brudd
på fristen. Spørsmålet er jo da om EU-domstolen vil bidra til at slike regler utvikles til å
gi materielle rettigheter ved forsinket saksbehandlingen fra forvaltningens side. Det er i
hvert fall ikke utenkelig.
Slike regler som gir næringsdrivende materielle rettigheter ved forsinket saksbehandling fra forvaltningens side, reiser en rekke spørsmål, blant annet knyttet til forbrukernes
sikkerhet. Igjen reiser det spørsmål om hvordan slike utfordringer bør møtes i årene som
kommer. Én mulighet er å løse det fra sektor til sektor, fra sak til sak, et alternativ er å
utvikle en mer overordnet strategi for hvordan man møter regler som gir materielle rettigheter ved fristoverskridelse fra forvaltningens side.
Et annet og siste eksempel på en særegen saksbehandlingsregel er såkalte «One stop
shops». Betegnelsen er uttrykk for samarbeidsordninger mellom nasjonale tilsynsmyndigheter i grensekryssende saker. For markedsaktører som opererer i flere medlemsstater, er
det opplagt ønskelig med mekanismer som sørger for at de bare trenger å forholde seg til
én forvaltningsmyndighet, enten det er et EU-byrå eller bare en forvaltningsmyndighet i
en medlemsstat.
For at aktørene skal kunne forholde seg til bare ett forvaltningsorgan selv om aktørene opererer i flere stater, er det nødvendig at eventuelle innsigelser fra forvaltningsmyndigheter i andre medlemsstater koordineres og løses internt i den overnasjonale forvaltningsstrukturen, om nødvendig i form av en avgjørelse fra Kommisjonen eller et
EU-byrå som binder de involverte nasjonale myndighetene.
Sett utenfra innebærer en rendyrket «one stop shop»-løsning at de nasjonale forvaltningsapparatene i samtlige 31 EØS-stater smelter sammen til ett felles, overnasjonalt forvaltningsapparat.
EUs nye personvernregime illustrerer hvordan en slik sammensmelting er gjort i
praksis. Personvernforordningen utpeker ett av de nasjonale datatilsynene som «ledende
tilsynsmyndighet» i saker som berører flere medlemsstater. Tilsynsmyndigheter i andre
medlemsstater som måtte ha synspunkter på hvordan saken skal håndteres, er henvist til å
gjøre dette gjeldende overfor den ledende tilsynsmyndigheten, med etterfølgende klageadgang til EUs personvernråd. De private partene i sakene trenger ikke å forholde seg
til de interne diskusjonene i den overnasjonale tilsynsstrukturen.
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Det er nå over 700 rettsakter i EU som henviser til ulike «one stop shop»-løsninger,
hvorav de fleste er innlemmet i EØS-avtalen.
Dette reiser nye spørsmål. Hvilke saksbehandlingsregler gjelder for forholdet mellom
norske og utenlandske forvaltningsorganer? Hvilke partsrettigheter har norske aktører
som forholder seg til kontaktpunkter i EUs medlemsland? Hva blir konsekvensene dersom forvaltningsorganer i flere land begår feil som utløser erstatningsansvar? Hvordan
skal ansvaret i slike saker fordeles?
Også dette er spørsmål som den juridiske litteraturen ikke svarer på, slik at de som
forvalter reglene og bistår private i møte med dem, må orientere seg uten noe juridisk kart.

4. Avslutning
Samlet sett er det ikke tvil om at EØS-rettens alminnelige krav til nasjonal forvaltning og
de kravene til forvaltningens saksbehandling og organisering som vokser frem gjennom
direktiver og forordninger, bidrar til å endre det forvaltningsrettslige landskapet i Norge.
Disse endringene skaper utfordringer på mange nivåer.
For private parter og deres juridiske rådgivere betyr endringene at de må navigere i et
terreng som mangler gode kart. Det gjør det mer utfordrende å gå riktig, uten at noen
taper rettigheter på veien. Som trygdeskandalen indikerer, er det mye som tyder på at
påtalemyndigheten, advokater og dommere ikke har vært klar over det nye landskapet.
Spørsmålet fremover er hva som skal til for at alle aktørene holder seg oppdaterte om det
til enhver tid gjeldende rettslige landskapet de befinner seg i.
For de juridiske fakultetenes forskning og undervisning betyr endringene i det forvaltningsrettslige landskapet en langt større innsats for hele tiden å lage og formidle oppdaterte kart over de kravene forvaltningen må innfri. Det er et spørsmål om hvor langt
fakultetene kan gå i å holde på gamle kart, når terrenget er endret.
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Masseforvaltning og rettssikkerhet
Ingunn Ikdahl1

1. Trygdeskandalen som en masseforvaltningsskandale
28. oktober 2019 holdt Arbeids- og sosialdepartementet pressekonferanse, og «trygdeskandalen» braket løs i offentligheten. Feilaktig forståelse av EØS-retten og/eller manglende kunnskap om EØS-rettens betydning for norsk trygderett innebar at over 6 000
personer mottok uberettigede vedtak om avslag, stansing, avkortning og/eller tilbakebetaling av ytelser, og flere titalls personer var straffedømt.2
At det fattes feilaktige enkeltvedtak, og at det forekommer justismord, er ikke ukjent.
Noe av det som gjør denne saken spesiell, er imidlertid at det ikke var snakk om enkeltstående feil. Det fantes en bred og omfattende forvaltningspraksis, godt støttet opp av
rundskriv og flere ganger akseptert uten spørsmål av både Trygderetten og domstolene.
Så viste det seg at denne praksisen sto på rettslige leirføtter: Det var ikke tatt hensyn til at
folketrygdloven må tolkes i samsvar med EØS-rettens regler.
Trygdeskandalen reiser en rekke ulike spørsmål innen EU- og EØS-rett, statsrett,
lovgivningslære og strafferett og om forholdet mellom politikk og rett.3 Saken har i stor
grad blitt diskutert som en «EØS-skandale».4 Denne teksten undersøker imidlertid en
annen side av saken: Systematiske feil over tid, med store konsekvenser for livene til et

1 Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultetet, UiO. Takk til gode kollegaer for diskusjoner om emnene jeg
berører her – særlig til Christoffer C. Eriksen for diskusjoner om trygdeskandalen og Jon Christian Fløysvik
Nordrum for diskusjoner om masseforvaltning og systemsvikt.
2 Når dette skrives, er det fortsatt usikkert hvordan de endelige tallene vil bli. Per 23. juni 2021 opplyser NAV at
6 237 personer er identifisert som rammet av feilen, og det samlede økonomiske omfanget av utbetalinger og
sletting av gjeld er om lag 265 millioner kroner. Det har blitt identifisert 78 personer som ble straffedømt, men
det er uklart hvor mange av sakene som vil bli gjenopptatt.
3 For en introduksjon til denne, se for eksempel nettsiden https://www.jus.uio.no/ior/forskning/prosjekter/
trygdeskandalen/. Denne gir en oversikt over de offentlige prosessene som er satt i gang i kjølvannet av
skandalen, over mediebidrag og over akademiske publikasjoner fra ansatte ved Det juridiske fakultet, UiO, og
blogginnlegg om ulike rettslige spørsmål.
4 Et tidlig eksempel er Hans Petter Gravers kronikk «En EØS-skandale, ikke en trygdeskandale», Aftenposten 30.
oktober 2019.
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stort antall personer, kan oppstå på mange ulike grunnlag.5 I det følgende analyseres trygdeskandalen som et spektakulært eksempel på en masseforvaltningsskandale.
Ser man på saken gjennom denne linsen, rettes fokuset mot rettssikkerhet generelt
snarere enn mot EØS-rettslige tolkningsspørsmål. Tradisjonelt har forvaltningsrettslige
diskusjoner om rettssikkerhet i stor grad handlet om kravene til hjemmel, opplysning og
begrunnelse for det enkelte vedtak. I en diskusjon av vilkårene for rettssikker masseforvaltning må disse spørsmålene suppleres med blikk på juridisk metode, rettsutvikling,
kritikk og kontroll i forvaltningen.6 Skal diskusjonen bli realistisk, må man erkjenne at
masseforvaltningen både reelt og formelt kan spille en rettsskapende rolle. Den økende
digitaliseringen av forvaltningen påvirker også forutsetningene for rettssikkerhet.
Denne artikkelen er ment som et oppspill til videre diskusjoner om rettssikkerhet i
masseforvaltningen.

2. Om masseforvaltningen og dens rettsskapende roller
Uttrykket masseforvaltning brukes jevnlig, men defineres sjelden.7 Jeg bruker uttrykket
om de deler av forvaltningen som er kjennetegnet av at det er tale om svært mange beslutninger i nokså likeartede saker. Avgjørelsene kan være av stor betydning for dem det angår,
men forutsettes håndtert ganske rutinemessig. Ved slik forvaltningsutøvelse er det begrenset mulighet til å vurdere hver sak individuelt og konkret, og hensynene til likebehandling
og effektivitet får stort gjennomslag. Masseforvaltningens verktøy for å sikre effektiv og
ensartet behandling er mange: standardiseringer, sjablonger, veiledende eksempler, maler,
detaljerte rundskriv og praksisnotater.
5 Jeg vil ikke gå inn på andre saker der det kan være tegn til at forvaltningen har utviklet faste praksiser som
ligger i grenseland, men kun nevne to felt hvor slike spørsmål fikk oppmerksomhet i 2020: Barnevernets
fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse og forholdet til EMK art. 10 (se f.eks. Tina Gerdts-Andresen,
«Fastsettelse av samvær ved omsorgsovertakelse: En analyse av hvordan Fylkesnemnda begrunner sin
utmåling», Kritisk Juss, 2020 s. 125–153 med videre referanser) og Utlendingsnemndas (UNE) praktisering av
reglene om såkalte omgåelsesekteskap, se Sivilombudsmannens uttalelser 2019/617 og 2020/603, dommene
LB-2019-97080 og LB-2019-94626 samt UNEs egen rapport Omgåelsesekteskap. Rapport om UNEs praksis,
datert 14. desember 2020.
6 For juridisk litteratur med brede blikk av denne typen, se f.eks. disse: Jan Fridthjof Bernts diskusjon av
forholdet mellom forvaltningslovens rettssikkerhetsgarantier og særregulering på forvaltningsfelt som skatt,
helse, trygd og sosiale rettigheter: «Forvaltningsrettslig rettssikkerhet i masseforvaltningens tid» i Høyt skattet:
Festskrift til Fredrik Zimmer, red. Skaar, Banoun og Gjems-Onstad, Universitetsforlaget 2014, s. 51–71
(tilgjengelig også i LovdataPro). Erik Boes påpekning av betydningen av å utvide analyseperspektivet fra
forvaltningens enkelte avgjørelser til forvaltningens struktur, f.eks. «Forsvarlig systeminnretning i
forvaltningen», Lov og Rett 2020, s. 129–140. Se også Anna Nylund, «Hverdagsjuss, rettssikkerhet og retten til
en rettferdig rettergang» i Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus, red. Haugli, Gerrard, Hellum og
Svensson, Fagbokforlaget 2020, s. 301–322, og Jon Christian Fløysvik Nordrums analyse av «rettslig
systemrisiko» (under publisering).
7 Jan Fridthjof Bernt brukte uttrykket allerede i 2014 (se note 6), og min definisjon er en videreutvikling av hans.
Uttrykket ble bl.a. også brukt i NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig
forvaltning (forvaltningsloven).
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Velferdsforvaltningen gir kjerneeksempler på masseforvaltning. Folketrygden er
illustrerende: NAV fatter flere millioner vedtak i året, NAV Klageinstans behandler
omtrent 50 000 klager årlig, og i 2019 behandlet Trygderettens 62 årsverk til sammen 4
166 klagesaker.8 Regelverket består i stor grad av rettighetsbestemmelser, uten fritt skjønn
for forvaltningen til å vurdere om stønader skal gis eller ikke. Samtidig er lovgivningen
gjerne generell og standardpreget, og vilkårene kan gi stort rom for tolkning: Hva er
«sykdom», og når er den «varig»? 9 Når kan man si at en person «bidrar aktivt i prosessen
med å komme i arbeid»?10 Flere tolkninger – smale og vide – kan la seg forsvare innenfor
akseptabel rettslig argumentasjon.
På slike områder spiller forvaltningen en rettsskapende rolle, både reelt og formelt.
Det skaper særlige former for sårbarhet for feil og har betydning for behovet for kontroll
og forutsetningene for hvordan kontrollen kan og bør foregå. En gjennomtenkning av
rettssikkerhetsspørsmål må derfor gå videre enn de klassiske spørsmålene i alminnelig
forvaltningsrett, som gjerne sentrerer om hjemmelskrav, saksbehandling og begrunnelse i
enkeltsaker og domstolens adgang til å prøve ulike sider av enkeltvedtak.

3.	Forvaltningens formelle rettsskapende rolle:
Forvaltningspraksis som rettskilde
Trygderettslig lovgivning gir altså ikke alltid entydige svar. Hvilken rolle har da forvaltningen i å fastlegge rettens innhold? Dette spørsmålet ble berørt allerede i forarbeidene til
trygderettsloven:11
«[A]v praktiske omsyn [må lovgivningen] i mange spørsmål […] nøye seg med å
fastslå prinsippene og hovedreglene for behandlingen av vedkommende saker. Det
blir administrasjonen selv som må trekke opp de nærmere retningslinjer og fastlegge
praksis.»12
Detaljerte rundskriv er en måte å trekke opp retningslinjer på og dermed sikre en enhetlig
praksis. De kan presisere reglene og gi retningslinjer for tolkning og subsumsjon. Rundskrivene har en dobbel modalitet: Dels er de deskriptive, ved å beskrive praksis som faktisk har funnet sted; dels er de normative, ved å fortelle rettsanvenderen hvordan retten
skal forstås og anvendes.
Arbeids- og velferdsdirektoratet kan instruere underliggende etater, som NAV. At
rundskriv i slike situasjoner kan utgjøre en instruks fra overordnet organ, viser forbindel8 Se Trygderetten, Årsrapport 2019, tilgjengelig fra https://trygderetten.no/nb.
9 Se f.eks. ftrl § 12-5.
10 Se f.eks. ftrl § 11-7.
11 Lov om anke til Trygderetten av 16. desember 1966, nr. 9 (trygderettsloven).
12 Ankelovutvalget 1965, «Innstilling om lov om anke til Trygderetten», s. 19. Innstillingen er vedlagt Ot.prp. nr.
5 (1966–67).
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sene til de etablerte rettslige hierarkiene som gir instruksjonsmyndighet. Dette betyr også
at rundskrivenes vekt varierer med hvilken rettsanvender det er snakk om: Rundskrivene
har større betydning for den enkelte saksbehandler som fatter vedtak som første instans,
enn for dommere som får saken på sitt bord.13 Direktoratet kan åpenbart ikke instruere
domstolene, herunder Høyesterett, om hvordan loven er å forstå.
Slike hierarkier er imidlertid ikke hele historien om forvaltningens rettsskapende
rolle. Når Arbeids- og velferdsdirektoratets valg mellom akseptable tolkningsalternativer
kommer til uttrykk i rundskrivene, har dette ikke kun betydning for saksbehandleren i
første instans. At hierarkiene ikke er ubetingede, er tydelig allerede i Eckhoffs kategorisering av forvaltningens praksis som en rettskilde også for domstolene.14 Realiteten i dette
er tydelig i de mange avgjørelsene der Høyesterett selv viser til forvaltningspraksis, også
NAVs rundskriv og praksis fra Trygderetten.
En setning fra Høyesterett i den såkalte Skyggekjennelsen blir gjerne sitert for å
underbygge betydningen av Trygderettens kjennelser:
«Etter mitt syn må avgjørelser av Trygderetten tillegges vekt i den utstrekning de kan
tas som uttrykk for eller har gitt seg utslag i en fast og konsistent praksis. Det som
måtte være uttalt i den enkelte kjennelse, kan derimot ikke tillegges selvstendig
rettskildemessig betydning.»15
Betydningen av dette generelle utsagnet bør likevel ikke trekkes for langt. I kjennelsen
fremhever Høyesterett at det finnes konkrete holdepunkter i lovhistorie og forarbeider for
at praksis skal tillegges vekt i det aktuelle tolkningsspørsmålet.16 Også i en rekke andre
saker der Høyesterett har lagt vekt på forvaltningspraksis og rundskriv, blir dette knyttet
til at andre kilder gir grunnlag for nettopp dette.17
I sum er det likevel klart at også Høyesterett lytter til de nærmere forståelser av retten
som utvikles i forvaltningen, i tilfeller der de øvrige kildene gir rom for at flere tolkninger
kan la seg forsvare. Hensyn til likebehandling og forutberegnelighet kan tale for dette
også utenfor tilfeller der forarbeidene gir direkte anvisning på at forvaltningspraksis skal
ha betydning. Forvaltningens praksis anerkjennes som et selvstendig argument for hva

13 Dette polysentri-argumentet – at rettskilder kan ha ulik betydning for ulike rettsanvendere – ble klart formulert
av Henrik Zahle: «Polycentri i retskildelæren», i Samfunn, rett og rettferdighet. Festskrift til Torstein Eckhoffs
70-årsdag, red. Bratholm, Opsahl og Aarbakke, TANO 1986, s. 752–756.
14 Se Christoffer C. Eriksen, «Forvaltningspraksis som rettskildefaktor», i Juridisk tenkemåte og metode, red.
Høgberg og Sunde, Universitetsforlaget 2018, s. 254–294.
15 Rt. 2005 s. 1757, avsnitt 45.
16 Rt. 2005 s. 1757, avsnittene 43–44.
17 Se argumentasjonen i f.eks. Rt. 1995 s. 54 (s. 60–61), Rt. 2000 s. 248 (s. 228) og Rt. 2005 s. 548 (avsnittene
41–43). I tillegg kan det nevnes at selv om Høyesterett har vist til uttalelsen i Skyggekjennelsen i flere senere
dommer, har man i to nokså nye saker modifisert ordvalget: Heller enn å si at kjennelsene «skal» ha
rettskildemessig vekt, brukes nå «kan». Se HR-2019-2193A avsnitt 51 og HR-2020-1193A avsnitt 54. Tiden
vil vise om dette er et signal om at Høyesterett vil ha en mer restriktiv tilnærming til Trygderettens kjennelser
og annen forvaltningspraksis.
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som er riktig rett – gitt at den både er noenlunde fast og konsistent og holder seg innenfor
de rammene det samlede rettskildebildet etablerer. Dette innebærer at forvaltningen formelt sett kan sies å ha en rettsskapende rolle.

4.	Forvaltningens rettsskapende rolle i praksis:
Rettskildesløyfer
Domstolenes vektlegging av forvaltningspraksis gir imidlertid ikke noe fullstendig bilde
av den betydning slik praksis har i den rettslige hverdagen. Høsten 2020 pekte Domstolkommisjonen på at domstolene i relativt liten grad fører kontroll med forvaltningen, og
det gjelder både i antall saker og sammenlignet med andre land.18 Vide klagemuligheter i
forvaltningen samt det store antallet nemnder og ombudsmannsordninger ble antatt å forklare dette. Når lovgivningen er standardpreget og generell og domstolene sjelden kommer på banen, vil verken lovgiver eller domstoler utgjøre senteret for presisering av rettsreglene. Dette gjør det viktig å se nærmere på hvordan rettsutvikling og kontroll fungerer
også utenfor domstolene.
At forvaltningens rettskildebruk rent faktisk kan skille seg fra domstolenes, er kjent
fra rettssosiologiske studier, karakterisert blant annet som «omvendt rettskildebruk» og
«lex armlengde».19 Poenget er typisk at forvaltningen har en tendens til å lene seg tungt
på de rettskilder som domstolene regner som «lette» – men som er detaljerte og enkelt
tilgjengelige: rundskriv og interne praksisnotater og retningslinjer. Slike trekk ved argumentasjonen kan studeres i behandlingen av og argumentasjonen i enkeltsaker.20
For å forstå den samlede betydningen av forvaltningens tendens til å legge vekt på
kilder den selv har produsert, har jeg tidligere foreslått «rettskildesløyfer» som et navn på
prosessene der ulike typer av forvaltningstekster spiller sammen. Et eksempel finnes i
studien jeg gjorde av hvordan praksis knyttet til pleiepengerettigheter etter folketrygdloven § 9-11 utviklet seg i perioden 1997–2005.21
I dette eksempelet hadde Stortinget under behandling av et lovforslag gjort en endring i ordlyden som var foreslått i proposisjonen fra regjeringen. Endringen ble imidlertid
18 NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt. Domstolene i endring, kap. 7.
19 For noen grunnleggende studier, se Jon Bing og Trygve Harvold, Rettskildebruk og informasjonssystemer,
Institutt for privatrett, UiO 1973 (om trygdeetaten); Johannes Brinkmann og Torstein Eckhoff,
Ligningsfunksjonærers rettskildebruk, 1976, og Kristian Andenæs, Sosialomsorg i gode og onde dager, Tano
Aschehoug 1992.
20 For to interessante masteroppgaver i rettsvitenskap, se Hege Kristine Aakre, Forvaltningens rettsoppfatninger i
juridisk argumentasjon: Med et særlig blikk på betydningen av rettslige instrukser og veiledninger fra
overordnede i utlendingsforvaltningen, 2016, og Endre Refsdal, NAV klage og anke – det nye klage og
ankeorganet i NAV, 2008. Begge tilgjengelig fra https://www.duo.uio.no/
21 Se Ingunn Ikdahl, «Pleie i hjemmet av varig svært alvorlig syke barn. Rettsutvikling i velferdsstaten», Nordisk
Socialrättslig Tidskrift, 2013, s. 227–293, og Ingunn Ikdahl, «Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens
praksis? Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen», i Cand.mag., cand.
med., cand.jur., cand.alt – Festskrift til Aslak Syse, red. Førde, Kjelland og Stridbeck, Gyldendal Juridisk 2016,
s. 309–320.
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ikke tydelig innarbeidet i det etterfølgende rundskrivet; tvert imot beholdt rundskrivet
innslag fra det vilkåret som var foreslått i proposisjonen, men som Stortinget hadde forkastet. En enkeltstående avgjørelse fra Trygderetten ga uttrykk for å gjøre en selvstendig
vurdering av rundskrivet opp mot det øvrige rettskildebildet, men var i realiteten en ren
gjengivelse av rundskrivet. Rettsregelen som ble uttalt i denne avgjørelsen, var problematisk i lys av Stortingets lovvedtak, men ble likevel tatt inn i nye versjoner av rundskrivet.
Senere avgjørelser fra Trygderetten viste både til den konkrete saken og til rundskrivet
som støtte for denne rettsregelen. Antallet kilder i forvaltningspraksis som uttrykte at
denne rettsregelen var gjeldende rett, ble etter hvert omfattende, og både lovteksten og
Stortingets uttalelser i forbindelse med denne forsvant helt av syne.
Her er vi ved det jeg betegner som en rettskildesløyfe: De ulike tekstene forvaltningen produserer, siterer hverandre og skaper en gjensidig forsterkende vekselvirkning som
befester en spesifikk tolkning. Andre rettskilder skyves i økende grad i bakgrunnen.
Som dette eksempelet illustrerer, er vedtakelsen av en lovtekst bare et første skritt i
rettsregelens liv. Regelens nøyaktige innhold blir presisert og konkretisert videre, slik at
hver enkelt avgjørelse eller tolkningsuttalelse knyttet til den ikke bare er anvendelse av
regelen: De er også skritt i retning av å forme regelen, ved å etablere en fast og konsistent
praksis, som altså regnes som rettskilde i seg selv. Jo større kaskaden av enkeltstående
tekster blir, jo sikrere kan den rettslige løsningen synes å være.
Slike rettskildesløyfer er med på å sikre at forvaltningens praksis er enhetlig. Uansett
hvilken saksbehandler du får, skal resultatet bli det samme. Rettskildesløyfene støtter opp
under hensynene til effektivitet og likebehandling, men dette er først et gode dersom
resultatet er riktig. I motsatt tilfelle kan de bidra til at enkeltstående feil får ringvirkninger
og rammer mange, enten feilen stammer fra den enkelte rundskrivforfatter som misforstår
EØS-retten eller tar utgangspunkt i proposisjonen heller enn stortingsdokumentene, eller
skyldes at trygderettsdommeren stoler på rundskrivet. Slik kan systemsvikt og masseforvaltningsskandaler oppstå.

5.	Blir masseforvaltningens praksis ofte nok bragt inn
til kontroll?
Kontrollmekanismer utgjør en viktig forutsetning for rettssikkerhet, enten det er snakk
om «vanlig» forvaltningsklage, nemnder, ombudsmannsordninger eller domstoler. Forvaltningspraksis må holdes innenfor de rammene som akseptabel juridisk argumentasjon
etablerer, og kontrollordninger kan føre til at det oppdages feil i enkeltsaker, og dessuten
forebygge at skjev praksis utvikler seg uimotsagt. En rettssikker velferdsforvaltning krever dermed at problematiske saker kommer til behandling hos kontrollorganene, og at
disse evner å identifisere svakheter og skjevheter i enkeltvedtak og praksis. Trygdeskandalen gir eksempler på sårbarheter på begge disse punktene.
Et første poeng er om tvilsomme rettslige spørsmål kan unngå å bli løftet til rettslig
kontroll overhodet. Rapporten fra regjeringens granskingsutvalg, Blindsonen, gir flere
eksempler her:
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Dels har det vært få saker initiert av borgerne selv i forbindelse med de spørsmålene
trygdeskandalen gjaldt. Granskingsutvalget finner at domstolene kun har hatt to sivilrettslige saker til behandling som var direkte relevante for trygdeskandalen: en lagmannsrettsdom ble avsagt i 2008, og en sak ble forlikt da den sto for lagmannsretten
i 2013.22 Trygderetten fikk naturlig nok flere saker til behandling, men det var fortsatt
kun en svært liten andel av de mange tusen feilaktige vedtakene som ble klaget dit.23
Det er ikke vanskelig å se mulige årsaker til at enkeltpersoner i liten grad selv bringer
trygderettslige saker for domstolene, enten det gjelder spørsmålene fra trygdeskandalen
eller andre rettslige spørsmål.24 Mange mangler detaljert kunnskap om sine rettigheter,
både etter nasjonal rett og etter EØS-retten. Å bruke advokat innebærer økonomiske kostnader, ordningen med fri rettshjelp er begrenset, og ikke alle kjenner til tiltak som Jussbuss! Den samlede belastningen ved å gå inn i en rettslig prosess er krevende og i mange
tilfeller nær uoverstigelig, særlig dersom man allerede er i en livssituasjon med helsemessig og økonomisk sårbarhet.
Heller ikke trygdeforvaltningen tok nevneverdig initiativ til at deres rettslige forståelse ble kontrollert, selv ikke der det fantes konkret foranledning til dette før trygdeskandalen ble offentlig kjent høsten 2019. NAVs internrevisjon beskriver at tolkningsspørsmål
ble problematisert innad i NAV flere ganger i perioden 2012–2017, uten at spørsmålet ble
løftet tilstrekkelig til å bli avklart internt.25 I sitt høringssvar til granskingsutvalgets rapport beskriver fagforeningen Akademikerne i NAV saksbehandlernes vansker med å få
faglige avklaringer.26
I 2012–2013 ble en svært relevant sak om sykepenger og opphold innen EØS-området tatt til lagmannsretten, men saken ble forlikt før det falt dom.27 Heller ikke da fikk
man altså noen autoritativ rettslig kontroll av problemstillingen.

22 NOU 2020: 9 Blindsonen – Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i
EØS-området, punkt 12.6.
23 Trygderetten er et uavhengig forvaltningsorgan med visse domstolslignende trekk. Saker som har vært til
behandling i Trygderetten, går direkte til lagmannsretten, slik at det ikke vil finnes tingrettspraksis. Gitt
kapittelets fokusering på forvaltningsrett diskuterer jeg ikke straffesakene. Regjeringens granskingsutvalg
oppgir at Trygderetten behandlet 159 saker innenfor utvalgets mandat etter 2012, NOU 2020: 9 Blindsonen,
punkt 11.5.1.
24 NOU 2020: 9 Blindsonen, punkt 11.2.6 og 16.7. Se generelt Jorunn T. Jessen, «Forvaltningen og brukerne» i
De norske trygdene: Framvekst, forvaltning og fordeling, red. Bay, Hatland, Hellevik og Koren, Gyldendal
Akademisk 2010, s. 145–159.
25 NAVs internrevisjon, Kartlegging av fakta i EØS-saken, 2019, s. 26–37. Tilgjengelig her: https://www.nav.no/
no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/feiltolkning-av-eos-reglene/internrevisjonens-rapport-kartlegging-av-fakta-ieos-saken
26 I høringssvaret står bl.a. følgende: «Fagnettverkene i NAV har i seg selv ingen faglig avklaringsmyndighet.
Nettverket kan videreformidle faglige problemstillinger, men disse må avklares linjevei opp til direktoratet. I
mellomtiden skjer det at saker blir behandlet uten at spørsmålet er endelig avklart.» «Hvis en saksbehandler
har spørsmål eller innvendinger finnes det i dag ingen formelle kanaler for å avklare dette direkte.»
Akademikerne i Nav, Høringssvar til NOU 2020: 9 Blindsonen, tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/
no/dokumenter/horing---nou-20209-blindsonen/id2724559/ (sitatene er fra hhv. s. 2 og s. 4).
27 Saken er omtalt i NOU 2020: 9 Blindsonen, punkt 11.5.2, 11.10.2, 14.3.3 og 14.4.5.
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Høsten 2018 hadde Trygderetten en avklart praksis der deres forståelse av EØS-retten sto i strid med NAVs praktisering av regelverket. Det førte til diskusjoner mellom
NAV Klageinstans, direktoratet og etter hvert også departementet langs to spor: dels om
man skulle anke en av Trygderettens avgjørelser til lagmannsretten, dels om hvordan man
skulle svare på Trygderettens varsel om at den ville forelegge spørsmålet om forståelsen
av forordningens artikkel 21 for EFTA-domstolen. Også i disse sakene ble resultatet at
praksis ble justert heller enn å utsette den for rettslig kontroll.28
I kjølvannet av trygdeskandalen er det grunn til å undersøke nærmere hvor tilbakeholden den utøvende makt er med å la tvilsomme spørsmål bli avklart av domstolene.
Fagforeningen Akademikerne i NAV har uttalt at Arbeids- og velferdsdirektoratet til tider
har en «ubegrunnet vegring» mot å bringe saker til domstolene. De er skeptiske til dette:
«En dom kan gi viktig og etterlengtet avklaring, selv om NAV eventuelt taper saken. Etatens primære interesse for å få saker behandlet i domstolene, må jo være å skape klarhet
omkring det rettslige utgangspunktet for vår praksis.»29 I spørsmål der EFTA-domstolen
er aktuell, kan også argumenter knyttet til statens «handlingsrom» under EØS-avtalen
påvirke viljen til å få rettslig avklaring.30
Imran Haider har diskutert prinsipielle problemer knyttet til at trygderettslige saker
løses med forlik etter at det er tatt ut stevning.31 Slike forlik er ikke så sjeldne: Både i
2010 og 2011 ble det inngått åtte forlik på dette feltet. Et forlik kan være ressursbesparende og gi rom for uformelle møter og kreative løsninger, det fjerner prosessrisiko og
kan åpne for å legge vekt på nye momenter. Haider peker imidlertid på flere grunner til at
forlik også kan være problematiske. Styrkeforholdet mellom partene er ujevnt i disse
sakene, og den enkelte risikerer ikke å få det vedkommende har rettskrav på, dersom forliket ikke er fullt ut i samsvar med riktig forståelse av loven. Forlik har også ulemper i
systemperspektiv. Med Haiders ord (s. 203): «Et søksmål i en trygdesak er gjerne en god
anledning til å gjennomgå forvaltningspraksis og foreta eventuelle justeringer.» Når det
inngås forlik, får man ikke den systematiske kontroll med forvaltningspraksis som domstolene kan gi.
I 2003 uttrykte Makt- og demokratiutredningens flertall bekymring over at «rettsliggjøring» ville gi domstolene en styrket rolle på bekostning av demokratiet.32 Innenfor
28 NOU 2020: 9 Blindsonen, punkt 4.4, 11.7 og 15.2–15.3.
29 Akademikerne i Nav, Høringssvar til NOU 2020: 9 Blindsonen, tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/
no/dokumenter/horing---nou-20209-blindsonen/id2724559/ , s. 2.
30 Et brev fra direktoratet til departementet datert 24. januar 2019, kan illustrere dette: «Direktoratet er kommet til
at norske myndigheters mulighet til selv å vurdere grensene for handlingsrommet er større dersom man på eget
initiativ ved i større grad å anvende forordningens artikkel 21, endrer praksis slik at den kommer mer i tråd
med Trygderettens syn. Dersom saken forelegges EFTA-domstolen vil vi kunne få en avgjørelse som definerer
handlingsrommet snevrere.» Et notat fra departementet 20. februar, og statsrådens tilbakemelding 21. februar,
går i lignende retning. NOU 2020: 9 Blindsonen, punkt 18.4.2.
31 Imran Haider, «Statens forlikspraksis i trygdesaker», i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år,
red. Ketscher, Lilleholt, Smith og Syse, Gyldendal Juridisk 2013, s. 197–210.
32 NOU 2003: 19 Makt og demokrati, punkt 6. I ettertid har disse konklusjonene blitt kritisert, bl.a. fordi
rettsliggjøringen, med stadig mer omfattende og detaljert regulering på en rekke samfunnsområder, også kan
snevre inn domstolenes rolle og makt når de får saker til behandling. For denne artikkelens tema er det likevel
fraværet av domstolene som er karakteristisk.
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velferdsforvaltningen er imidlertid fraværet av domstolene mer karakteristisk. Selv på
felt der praksis er avgjørende for svært mange personers livsforhold, blir domstolene bare
sjelden bedt om å prøve forvaltningens vedtak. Det er altså forvaltningen, snarere enn
domstolene, som utøver makt uten å bli kontrollert. Dersom rettslig kontroll med masseforvaltningens praksis er utenfor rekkevidde for den enkelte borger og uønsket fra forvaltningen selv, er dette i seg selv et rettssikkerhetsproblem.

Paradoksalt nok kan det dermed være vanskeligere for kontrollorganene å få øye på
feil i forvaltningspraksis dersom feilen er begått i et stort antall tilfeller – som resultat av
fast og konsistent praksis – enn der feilen kun har skjedd i én enkelt sak. Systematiske feil
sniker seg lettere under radaren.

6. Kontrollmekanismenes evne til å fange opp systemfeil

Enten det er Trygderetten eller domstolene som opptrer som kontrollorgan i trygdesaker,
blir forvaltningens praksis kontrollert i enkeltsaker – ikke på systemnivå. Der det blir
konstatert feil i forståelsen eller anvendelsen av rettsreglene, får det kun virkning for den
aktuelle saken.38 I en vurdering av forutsetningene for rettssikkerhet i masseforvaltningen
peker dette mot nye spørsmål: Hvilken betydning får rettslige avklaringer i én sak for
saker som ligner, og som behandles etter de samme rundskriv, maler og retningslinjer?
Hvordan sikres at like saker behandles både likt – og riktig?
Spørsmål knyttet til oppfølging av rettslige avklaringer kan forekomme i tilfeller der
forvaltningen endrer et enkeltvedtak etter å ha tapt en rettssak, men ikke retter seg etter
domstolens forståelse av rettsregelen i senere saker om samme spørsmål. Ett eksempel
kom i etterkant av at staten hadde tapt en sak om uføretrygd i lagmannsretten i 2014. I
neste oppdatering av rundskrivet ble dommen omtalt med følgende kommentar: «Dette er
etter direktoratets oppfatning feil rettsanvendelse. Dommen er derfor ikke retningsgivende
for Navs praksis.» Hensynet til den private parten kan gjøre det offentlige tilbakeholdent
med å anke, selv om man er uenig i den forståelsen av gjeldende rett som kommer til
uttrykk i avgjørelsen. Det synes å ha vært tilfelle i denne saken. På systemnivå er det
imidlertid svært problematisk dersom forvaltningen verken anker eller bøyer seg for domstolens forståelse av retten. En anke kan være krevende for enkeltpersonen det gjelder,
men faren for å videreføre feil i senere saker er også problematisk. Et rundskriv som ber
saksbehandlere se bort fra en avsagt lagmannsrettsdom, kan ikke pålegge dem å vike fra
juridisk metode, men vil skape fare for både forskjellsbehandling og videreføring av feil.
Betydningen av endringer i enkeltsaker for eksisterende praksis reiser også spørsmål
i situasjoner der enkeltsaker blir omgjort under klagebehandling i forvaltningen eller forlikes når de står for domstolene. Likhetsprinsippet i forvaltningen blir utfordret dersom
det opprinnelige vedtaket var i samsvar med forvaltningens rundskriv og/eller praksis,
mens en omgjøring som kommer den private til gode, bygger på en annen forståelse av
rettsregelen. Likebehandlingsprinsippet tilsier da at den mer gunstige forståelsen også
legges til grunn i andre saker.39 At verken forlik eller vedtak som har blitt omgjort, er
offentlig tilgjengelige, gjør det imidlertid nær umulig for andre i samme situasjon å påberope seg dem.40 Det gjør det desto viktigere at endringer følges opp av forvaltningen selv.

At kontrollmekanismene får saker til behandling, er ingen fullstendig rettssikkerhetsgaranti. Også i de tilfellene der Trygderetten mottok og behandlet klagesaker i trygdeskandalekomplekset, ble EØS-retten i lang tid oversett eller feiltolket.33 Det samme gjaldt for
straffesakene som ble behandlet av domstoler, fra tingrett til Høyesterett.34
En rekke faktorer kan forklare dette, inkludert lovgivningsteknikk, spesialisering og
sektororganisering, tidspress – og tillit. Betydningen av EØS-retten er lite synlig i folketrygdlovens tekst,35 og EØS-tilfellene er skilt ut til behandling i et eget rundskriv i stedet
for å være integrert i de rundskrivene som ellers omhandler den enkelte trygdeytelse.36
Både saksbehandlere, advokater, forsvarere, påtalemyndighet og dommere kan ha manglende kjennskap til enten EØS-rett eller trygderett eller til begge deler. Samtidig er det
ofte begrenset tid til å gå de juridiske argumentene nøye etter i sømmene, og ulike aktører
har ofte tillit (som kan være velbegrunnet!) til at andre har vurdert konkrete tolkningsspørsmål riktig og grundig tidligere.37 Disse faktorene er ikke bare aktuelle i saker med
EØS-rettslige dimensjoner.
Også «rettskildesløyfene» diskutert i punkt 4 ovenfor kan vanskeliggjøre kontrollen
med forvaltningens praksis. Når praksis er omfattende og konsistent og den samme forståelse av rettsregelen kommer til uttrykk både generelt i rundskriv og i en rekke enkeltavgjørelser fra klageorganer som Trygderetten, kan den rettslige begrunnelsen som praksisen springer ut av, bli mindre synlig. Dette gjør det krevende for kontrollmekanismene
å avdekke skjevheter, hull og feil i argumentene.

33 NOU 2020: 9 Blindsonen, punkt 11.5.
34 NOU 2020: 9 Blindsonen, punkt 12.4 og 12.5, se også særmerknadene fra utvalgsmedlemmet Midthjell i punkt
18.3.
35 Formelt er dette forankret i folketrygdloven § 1-3, som ikke eksplisitt nevner EØS. Forskrift om inkorporasjon
av trygdeforordningene i EØS-avtalen (FOR-2012-06-22-585) § 1 angir at åtte nevnte norske lover skal
«fravikes i den utstrekning det er nødvendig i henhold til» 18 nevnte forordninger. Forskriften gir (av gode
grunner) ingen innholdsmessig gjennomgang av hva dette innebærer i praksis. En omfattende analyse av
forholdet mellom norsk trygdelovgivning og internasjonale forpliktelser finnes i NOU 2021: 8 Trygd over
landegrensene. Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser.
36 Hvordan reglene om arbeidsavklaringspenger skal praktiseres, er dermed dels omtalt i «Rundskriv til ftrl kap
11 – Arbeidsavklaringspenger» (R11-00), dels i «Hovednr. 45 – Rundskriv til EØS-avtalens bestemmelser om
trygd» (R45-00) kapittel 11.
37 Ingunn Ikdahl, «Rettssikkerhet i velferdsstaten», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige
spørsmål, 2020, s. 3–6.

7. Systematisk oppfølging av rettslige avklaringer

38 At saksutfallet blir annerledes i klageomganger, eller at saker forlikes, kan selvsagt også ha andre grunner, f.eks.
at ny dokumentasjon gjør at faktum vurderes annerledes. Dette reiser ikke de samme prinsipielle problemene.
39 NOU 2020: 9 Blindsonen, punkt 16.5.
40 Se Haider (2013) s. 203.
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Dersom flere tolkningsalternativ kan la seg forsvare og rekkevidden av en enkeltstående omgjøring, kjennelse eller dom er uklar, kan det finnes grunner til å søke nærmere
avklaringer før man legger om praksis. Dette stiller seg imidlertid annerledes i situasjoner
der det ikke er snakk om valg mellom flere rettslig akseptable tolkninger, men direkte feil.
Dette kan for eksempel skyldes at praksis har oversett eller misforstått sentrale rettslige
argumenter. Behovet for rask og systematisk oppfølging for å unngå videre feil er da akutt.
Fravær av både offentlighet og intern oppfølging i etterkant av avklaringer eller
omgjøringer kan bety at direkte feilaktig praksis videreføres. I trygdeskandalen virker
forliket som ble inngått i 2013, å illustrere dette: En person hadde fått avslag på sykepenger fordi han hadde oppholdt seg i Spania. Han klaget avslaget til lagmannsretten, blant
annet fordi han mente dette stred mot EØS-retten. Saken ble imidlertid forlikt før domstolens behandling, da NAV omgjorde avslaget etter bistand fra Regjeringsadvokaten og
kontakt med departementet. Omgjøringen i denne saken var prinsipielt begrunnet, i de
alminnelige regler om fri bevegelighet i EØS-området, men førte imidlertid ikke til endring av rundskriv eller av praksis i andre saker.41 Hadde dette skjedd, kunne trygdeskandalen bli stoppet på et langt tidligere tidspunkt.
Som nevnt innledningsvis er et typisk trekk ved masseforvaltningen at saker forutsettes håndtert nokså rutinemessig. Nettopp de virkemidlene masseforvaltningen bruker for å
sikre at slik rutinemessig praksis blir enhetlig, vil være viktige virkemidler for å sikre at en
rettslig avklaring også gis virkning for andre saker. Rettslige avklaringer må følges opp i
rundskriv, interne retningslinjer, praksisnotater, maler osv., ikke kun i den enkelte sak.
En rettssikker masseforvaltning må altså etablere gode tilbakemeldingssystemer, der
avklaringer i enkeltsaker fanges opp og fører til endringer i praksis generelt. Slik kan
uheldige rettskildesløyfer brytes.

8. Et blikk fremover: Digitalisering og rettssikkerhet
Forvaltningen er i rask endring. Digitalisering er i ferd med å sette merkbart preg på
norsk forvaltning, og regjeringen har høye ambisjoner på feltet.42 NAV ligger langt
fremme i å utforske nye muligheter og utvikle nye løsninger. Digital kommunikasjon med
brukere, selvbetjeningsløsninger for søknader og innsyn, digitalisering av skjemaer og
maler, ulike former for beslutningsstøtte, automatiserte beslutninger, deling av data, automatisert kontroll og bruk av kunstig intelligens i analysearbeid generelt og til støtte i
saksbehandling er eksempler på tiltak som er vurdert, under planlegging eller allerede

41 NOU 2020: 9 Blindsonen, punkt 11.5.2.
42 Se f.eks. Én digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 2019; Nasjonal strategi for kunstig intelligens, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 2020; En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse (Meld. St.
30 (2019–2020), særlig kapittel 6.

Masseforvaltning og rettssikkerhet

igangsatt. Høsten 2020 fikk NAV en generell hjemmel for helautomatisert saksbehandling.43
Digitale løsninger åpner nye muligheter for masseforvaltningen. De kan styrke velferdsforvaltningens evne til å gjennomføre lovverket det forvalter: Hvis rutinemessige
oppgaver kan automatiseres, kan saksbehandlerne bruke sin tid på spørsmål som krever
mer sammensatte vurderinger og tettere oppfølging.44 Det har imidlertid heller ikke manglet på advarsler om hvordan teknologisk utvikling kan skape farer for grunnleggende rettigheter og verdier i forvaltningen – og for borgernes rettssikkerhet.45 Hvordan digitalisering, maskinlæring, beslutningsstøtte og helautomatiserte beslutninger kan påvirke dagens
rettskildesløyfer, prosesser og metode i forvaltningens praksis, vet vi fortsatt lite om.
Dette kapittelet har, med utgangspunkt i trygdeskandalen, pekt på svakheter ved forvaltningen som kan bidra til omfattende og vedvarende feil. Forvaltningen spiller en
rettsskapende rolle, blant annet gjennom rettskildesløyfer. Domstoler og andre kontrollorganer blir i begrenset grad brukt til å sikre autoritative avklaringer ved tolkningstvil, og
kontrollorganene oppdager heller ikke alltid brede, systematiske feil ved fast praksis.
Dersom feil blir oppdaget eller praksis blir endret i enkelte saker, kan fravær av tilbakemeldingssystemer bety at praksisen likevel fortsetter som før i andre saker.
Samlet innebærer dette at når forvaltningen har preg av «masseforvaltning», der
beslutningene forutsettes håndtert rutinemessig snarere enn gjennom individuelle og
skjønnsmessige vurderinger, oppstår det utfordringer for rettssikkerheten som i liten grad
kan løses gjennom saksbehandlingsregler for den enkelte sak. Å møte disse utfordringene
krever særlig oppmerksomhet om virkemidler og prosesser som gjør det mulig å behandle
store antall saker effektivt og likt: rundskriv, maler, standardisering, rettskildesløyfer,
mekanismer for oppfølging. Ulike former for digitalisering og automatisering vil bli del
av dette bildet.
Dette kapittelet peker dermed mot noen typer av lærdommer også for arbeidet med
digitalisering av forvaltningen.
Når forvaltningen utformer hjelpemidler for at nokså rutinepregede saker skal
behandles effektivt og enhetlig, kan dette i praksis være utøvelse av en rettsskapende
rolle. Enten dette skjer gjennom tradisjonelle rundskriv eller beslutningsstøtte basert på
avansert maskinlæring, må de juridiske vurderingene som ligger til grunn, være grundige.
Feil og skjevheter kan være vanskelige å oppdage i ettertid, blant annet fordi rettskildesløyfer fører til at motargumenter kan forsvinne ut av syne. Når forvaltningen former
43 Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2005 nr. 20 (NAV-loven) § 4a annet ledd, se Prop. 135 L
(2019–2020). Automatisert saksbehandling hadde da vist seg nyttig for å kunne håndtere den enorme mengden
saker NAV fikk da covid-19-pandemien traff Norge våren 2020.
44 Se f.eks. Meld. St. 33 (2015–2016), Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet, punkt 3.2.1.
45 Det finnes en stor og raskt voksende kritisk litteratur om digitalisering og velferdsstater. For noen eksempler,
se rapporten fra FNs spesialrapportør for ekstrem fattigdom og menneskerettigheter, Philip Alston, om den
digitale velferdsstaten, UN Doc A/74/48037 (2019); Virginia Eubanks, Automating Inequality: How High-Tech
Tools Profile, Police, and Punish the Poor, St. Martin’s Press 2018), og Lina Dencik og Anne Kaun (red.),
Datafication and the Welfare State, Global Perspectives 2020 1 (1): 12912.
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retten gjennom hjelpemidler for den enkelte saksbehandler, må både tid, ressurser og personene som deltar, sikre at det kan gjøres godt juridisk håndverk.
For kontrollorganene kan automatisering og kunstig intelligens gjøre det enda mer
krevende å se «bak» forvaltningens praksis for å etterprøve de rettslige argumentene
praksisen hviler på. Det er åpenbart at teknologi effektivt kan bidra til å finne tilfeller der
enkeltsaker avviker fra etablert praksis. At også etablert praksis kan bygge på dårlige eller
feilaktige rettslige vurderinger, betyr at også andre typer feilsøk må gjøres.
Endelig vil behovet for gode tilbakemeldingssystemer vedvare. Gode digitale løsninger gjør det enkelt å justere når man blir oppmerksom på at nye avgjørelser eller uttalelser
taler for endringer. Enda bedre digitale løsninger hjelper til med å fange opp mulige
behov for endringer – enten det er snakk om en avgjørelse fra Trygderetten som nettopp
handler om den aktuelle bestemmelsen, eller en tolkningsuttalelse fra EU-domstolen som
muligens også kaster lys over norsk rett.
Trygdeskandalen illustrerer utfordringer for masseforvaltningen og behovet for systematisk arbeid for å unngå at feil som oppstår, får vedvare og vokse. Vedlikehold på et
tidlig tidspunkt er billigere enn reparasjon. Brukt godt kan digitalisering bidra til å gjøre
arbeidet med forvaltningens rettssikkerhet systematisk og effektivt. Det krever godt samarbeid mellom juridisk og teknologisk kompetanse, også i hverdagens vedlikeholdsarbeid.

Borgerlønn – en god idé hvis tid ikke kommer?

Borgerlønn – en god idé
hvis tid ikke kommer?
Aslak Syse

1. Preludium og introduksjon
Jeg er av Jussbuss blitt oppfordret til å skrive rimelig kort om forslaget om å innføre «borgerlønn» som ledd i den norske velferdspolitikken.46 Med borgerlønn forstås i denne sammenhengen kontantoverføringer til landets borgere uten at det ligger arbeid eller annen
form for tjenesteyting til grunn for utbetalingen. Borgerlønn skal heller ikke være avhengig
av mottakerens innsats for å være fortsatt berettiget. Wikipedia definerer borgerlønn slik:
«Garantert grunninntekt, på norsk tradisjonelt ofte kalt borgerlønn eller borgerinntekt, også kalt negativ inntektsskatt, er en økonomisk ytelse til alle innbyggere i
et samfunn, tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales
uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den, kan leve et liv
i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet.»
Denne definisjonen tydeliggjør ikke at markedet og arbeidslivet for øvrig fungerer som
normalt. Borgerlønna er således en minimumsinntekt alle får. Alle som har en arbeidslønn
(det vil i dagens samfunn være de fleste), vil ha en samlet inntekt til dels betydelig over
borgerlønna.
Opplegget er greit. I punkt 2 vil jeg i hovedsak framheve argumenter for å innføre en
borgerlønnsordning, mens jeg i punkt 3 har samlet argumenter mot en slik innføring.
Temaet er jo aktualisert ved at Covid-19-pandemien har ført til omfattende utbetalinger fra det offentlige i form av dagpenger og bedrete permitteringsregler, samt særlige
regler om sykepenger og omsorgspenger. Samtidig har FN foreslått bruk av borgerlønn i
utviklingsland for å bøte på tiltakene under pandemien.47 I Tyskland og Spania er det
igangsatt forsøk under Covid-19.48 Vi har også sett tilløp til såkalt alternativ sosialhjelp i
kommuner i Norge.49
46 Jeg takker Erling Kjelland, Anders Løvlie og Astri Syse for kommentarer til utkast til denne artikkelen.
47 https://www.aftenposten.no/verden/i/OpGjpk/undp-foreslaar-borgerloenn-for-aa-beskytte-fattige-underkoronapandemien (Søkedato 11.09.21).
48 https://www.businessinsider.com/germany-begins-universal-basic-income-trial-three-years-20208?r=US&IR=T (Søkedato 11.09.21).
49 https://www.varden.no/meninger/skien-vil-teste-ut-borgerlonn-en-ordning-som-strider-mot-et-helt-sentralprinsipp-i-norge/ (Søkedato 11.09.21).
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Men: Før jeg går løs på dette spennende temaet, vil jeg benytte anledningen til å gratulere Jussbuss med 50-årsjubileet!
Jeg har ingen bakgrunn som tidligere jussbusser. Da jeg frekventerte sentrumsbygningene i årene 1965–1968, var det for å studere medisin. Hele første avdeling, dvs. anatomi, kjemi og fysiologi, sentrale grunnlagsfag for den etterfølgende kliniske undervisningen, foregikk i sentrumsbygningene. Men de forlot jeg i 1968 da undervisningen ble
«klinisk», dvs. skjedde på sykehus og i møte med virkelige pasienter, ikke bare via knokler, ledd og preparater, og de likene som ventet oss for nærmere dissekering og hørte til
anatomiundervisninga i Midtbygningens bakre (edlere) deler.
I Auditorium 13 hadde vi våre anatomiforelesninger med preparater, mens disseksjon
av likene forgikk i øverste etasje samme inngang.
Men vi møtte jusstudentene i Aula-kjelleren. De var velkledde og velsoignerte. Det
var ikke noe problem å se hvem som studerte juss og hvem som studerte medisin. Vi
hadde heller ikke noen stor, rød, tung bok under armen å vise fram under lunsjen.
Det var først som tilsatt ved Institutt for offentlig rett fra 1989 at jeg fikk forståelse
for virksomheten til Jussbuss. Ikke minst har det vært fine møter med ulike jussbussere i
fengselsgruppa fordi jeg hele tiden beholdt tilhørigheten til KROM der jeg ble styremedlem allerede i 1970 fram til flytting til Kirkenes sommeren 1972 for å starte opp den
obligatoriske turnustjenesten.50 I Finnmark ble jeg i 19 år, med et avbrekk som lege på
landsbygda i Zimbabwe i 1984–85.
Fengselsgruppa i Jussbuss har vært fast vorspiel-inventar – eller kanskje æresgjester
– på de årlige KROM-seminarene, der vertskapet («professorhytta») holder kulturelt vorspiel for ungdommen, i alle fall for de som har gått den obligatoriske skistafetten. Men
denne slags kombinasjon av fagkritisk seminarvirksomhet og kulturfylt selskapelighet
har dessverre koronaen nå satt på vent.
Nok om dette, det er jo borgerlønn bidraget mitt skulle handle om, og da må temaet
først ses fra den positive siden (pro & contra).

2.	Dagens utfordringer på velferdsområdet –
og det gode med borgerlønn
2.1 Velferdsretten og økonomiske stønader
Det er en rekke personer som fra starten av livet, eller i barne- og ungdomsårene eller i de
viktige, formative voksenårene kjenner eller utsettes for at noe «glipper». De får ingen
«sømløs» overgang fra småbarn til skolebarn til videregående til student til arbeidslivet,
som foreldres forventninger ofte er. Slik kan en ung voksen også få sine forventninger brutt.

50 Rett før flyttinga til Finnmark fikk jeg utgitt boka «Kan fengsel forsvares?», en gjennomarbeidet
artikkelsamling basert på bidrag fra en KROM-konferanse. Dette er en flott boktittel som KROMs «far»,
Thomas Mathiesen, gjenbrukte i 1984. Men, jeg var bra stolt av å få utgitt en KROM-bok på PAX forlag bare
25 år gammel, og så klar for Finnmarkseventyr.
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Det er blant annet medfødte tilstander, eller alvorlige skader og sykdommer i barneog ungdomsårene som ofte fører til at det er vanskelig å få gjort nytte for seg, i alle fall på
en måte som gjør at det utløser rett til rimelig godtgjøring for innsatsen.
I et velferdssamfunn som vårt har vi en rekke ytelser for å kunne reparere for ettervirkninger av sykdommer og skader, ofte innbefattet i den vide sekken «attføring»; man
skal føres «att» ende (til arbeidslivet) – eller som det nå heter: arbeidsavklarings(penger)
– eller rehabilitering (bli habil igjen). Det finnes fremdeles mer negativt ladede ord som
er i bruk for ulike tilstander. Et godt eksempel er invalid, jf. invaliditetstabeller, der det
reelle innholdet er at man ikke er valid eller gyldig, mens ufør vel «bare» viser til at man
ikke er arbeidsfør.
De økonomiske kompensasjonsordningene som kan avhjelpe manglende arbeidsinntekt, har imidlertid i vårt system ulike inngangsvilkår. Sykdom, skade og lyte som er
eksemplifisert ovenfor er velkjent som inngangsvilkår til folketrygdens sykdomsbaserte
ytelser.51 Disse krever stort sett at man først har opptjent rettigheter gjennom egen arbeidsinnsats. Det samme er tilfellet for dagpenger ved arbeidsledighet.
En annen gruppe stønader i folketrygden er de familiebaserte ytelsene som, i stadig mer
begrensede tidsrom, kan gis til mor eller far som er alene med omsorg for barn og uten tilstrekkelig inntekt, og stønader knyttet til graviditet og fødsel. Retten til den viktige ytelsen
foreldrepenger er knyttet til at man har tjent opp rettigheter flere uker før fødselen. Slike
stønader vil derfor ikke være så aktuelle for personer som sliter med å komme inn i arbeidslivet på grunn av fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer.52 Det samme er tilfellet for
trygdeytelsen som ytes ved høy alder, alderspensjon fra folketrygden som da er en grunnleggende ytelse (se ftrl. kap. 19 om basispensjon (ftrl. § 19-5) og om minste pensjonsnivå (ftrl.
§ 19-8)) som kan suppleres av opptjente rettigheter i arbeidsforhold før oppnådd pensjonsalder. Men selv om garantipensjonen ikke har krav til forutgående inntekt, innebærer ikke
denne pensjonen «garanterte» minsteytelser; størrelsen er helt avhengig av botid i Norge.53
Grunnloven § 110 første ledd fastslår at «[s]tatens myndigheter skal legge forholdene til
rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller
næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.»
Det er her klart at retten til støtte fra det offentlige er ment å være subsidiær, dvs. kun
kommer den/de til gode som ikke selv kan sikre sitt livsopphold gjennom eget arbeid eller
egen næringsvirksomhet.
Med livsopphold menes utgifter til det løpende, daglige livsopphold eller grunnleggende behov, som boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring, mat og
51 Kjønstad, Syse, Kjelland: Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, 6. utg., Gyldendal
2017. Se særlig kapittel 6 «Sykdomsbaserte trygdeytelser».
52 Kjønstad, Syse, Kjelland 2017 op.cit., kapittel 7 «Trygdeytelser på bakgrunn av barneomsorg og
familieforhold».
53 Det er et vilkår for rett til minste pensjonsnivå at vedkommende har minst fem års trygdetid. Fullt minste
pensjonsnivå ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir minste
pensjonsnivå tilsvarende mindre. Flyktninger og andre med kortere botid må derfor over på andre, og mindre
rettighetspregede ytelser, som økonomisk sosialhjelp og supplerende stønad, se lov om supplerande stønad til
personar med kort butid i Noreg. Her finnes en rett til minsteytelse, men det skal en skjønnsmessig vurdering
til i tillegg til at annen inntekt går til fratrekk krone-for-krone.
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drikke, klær og sko, husholdnings- og hygieneartikler, internett og telefon, relevante fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn, og reiseutgifter, som blant annet omfatter bruk av
offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål.
Men det er ikke folketrygdloven, som korrekt omtales som «Grunnmuren i den
moderne velferdsstaten»,54 som dekker opp for de som faller utenfor de forannevnte inngangsvilkårene.
Fra gammelt av har det vært skilt mellom verdig trengende og uverdig trengende.55
Fattighjelpen har en lang historie. De første fattiglovene kom i 1845, og det ble bygget
arbeidshus og tukthus for arbeidsuvillige eller folk som hadde seg sjøl å takke for sin
miserable tilstand. Legdsystemet var en del av dette, der man auksjonerte bort fattigfolk
til privat omsorg til den som krevde lavest kompensasjon.
Helt fram til sosialomsorgsloven av 1964 var det offentlige (lokale) myndigheter som
vurderte på et fritt skjønnsmessig grunnlag om fattigfolk var berettiget til støtte eller ikke.
Dette skillet mellom verdige og uverdige er blitt gradvis mindre, men for personer som
ikke faller innenfor stønadsformene i folketrygdloven, går retten til stønad fram av en egen
sosialtjenestelov (stjl.). Denne loven gir ikke klare rettigheter slik folketrygdloven gjør.
Mens det på Nav-kontorene er statlige tjenestefolk som tar stilling til om folk har rett
til stønader fra folketrygden, er det kommunalt ansatte på de samme Nav-kontorene som
vurderer og tar stilling til om økonomisk sosialhjelp etter sosialtjenestelov skal gis basert
skjønn. Riktignok har staten gitt veiledende stønadssatser, men som er understreket i det
tilhørende rundskrivet:56
«Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene i NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det
skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal
utøves. Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva
mottakeren kan forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering
av nivået og krav til aktivitet.»
Aktivitetsplikten til mottakere av sosialstønad, er både lovfestet i stjl. §§ 20 og 20 a, og
nærmere understreket ved følgende setning over: «Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør
mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan forventes å få gjennom arbeid,
må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til aktivitet.»
Også klagereglene er høyst ulike. Mens Nav stat har egne klageorgan, og avslag kan
videresendes kostnadsfritt til behandling i Trygderetten som har full kompetanse, er det

54 Se Ellingsæter, Hatland, Haave og Stjernø: Den nye velferdsstatens historie. Ekspansjon og omdanning etter
1966, Gyldendal 2020 s. 35 flg.
55 Kjønstad, Syse, Kjelland 2017 op.cit., kapittel 9 «Fattigdomsbekjempelse, økonomisk sosialhjelp og
kvalifiseringsstønad». Se særlig s. 401–03.
56 ASD Rundskriv 2020-2, datert 21. desember 2020.
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Statsforvalteren som er klageinstans etter stjl. § 48. I disse sakene har Statsforvalteren
begrenset kompetanse:
«Statsforvalteren kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det
frie skjønn, kan Statsforvalteren likevel bare endre vedtaket når skjønnet er åpenbart
urimelig (uth. her).»
Jeg har påpekt det «åpenbart urimelige» i dette unntaket fra forvaltningslovens (fvl.)
alminnelige klagesaksregler.57 Men etter den tid er det vedtatt endringer i fvl. § 34 andre
ledd, hvor bestemmelsen etter 2018 lyder:
«Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre
ved prøving av det frie skjønn. Det skal fremgå av vedtaket hvordan klageinstansen
har vektlagt hensynet til det kommunale selvstyret.»
Man kan diskutere om det i dag er forskjell mellom listen «åpenbart urimelig» og betydningen av «stor vekt på det kommunale selvstyret». I vår sammenheng er dette spørsmålet irrelevant, fordi vedtak etter folketrygdloven fattes av statsansatte der det ikke foreligger en tilsvarende begrensning i klageinstansens kompetanse.
Fremdeles ser man forskjellen mellom verdige og uverdige ved at vedtak med størst
innslag av skjønn, og rettet mot de aller fattigste, har dårligere klageregler enn det som
ellers gjelder.

2.2 Borgerlønn som en god og hensiktsmessig løsning?
Å gi en vurdering av borgerlønn som den rette utfordringen til å møte fattigdomsproblemer og andre utfordringer som velferdsstaten står overfor, vil måtte hvile på en rekke
empiriske og verdimessige premisser. Tilnærmingen her er mer normativ, og eventuelle
virkninger ved innføring av borgerlønn er vanskelig å vurdere a priori.
Det er en rimelig antakelse at borgerlønn vil gjøre slutt på, eller i alle fall nedbygge,
skillet mellom verdige og uverdige mottakere. Hovedpoenget er at alle blir vurdert som
likeverdige. Ungdom kan studere uten behov for studielån, og folk som ønsker å etablere
ny næringsvirksomhet kan gjøre det uten dagens risiko for plutselig å stå på bar bakke.
Borgerlønn vil kunne gjøre slutt på, eller i alle fall nedbygge, skillet mellom verdige
og uverdige mottakere. Et mål må være er at alle blir vurdert som «likeverdige». Om så
blir tilfelle er ikke et normativt, men et empirisk spørsmål.
Det mest sannsynlige alternativet i Norge vil nok være at innbyggerne får utbetalt
borgerlønn på et nivå som dekker forventede, gjennomsnittlige utgifter til livsopphold. Så
blir det et spørsmål om det vil skje en inntektsprøving som for flere trygdeytelser i dag,
dvs. at borgerlønnen fratrekkes en bestemt prosentsats av årets opptjente inntekter av
arbeid, næring og kapital.
57 Syse, Aslak: «Klageinstansers kompetanse og (u)verdiges retts(u)sikkerhet i velferdsretten». I: Undring og
erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013. s. 691–704.
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I tillegg må det gis fastsatte tillegg for forsørgeransvaret for barn i ulike aldre, mens
hver forelder minst vil motta ytelser opp til nivået for borgerlønn.
Utmålingsarbeidet kan derved stort sett foretas maskinelt idet det i begrenset grad skal
utøves skjønn. Hele utmålings- og utbetalingsprosessen kan flyttes til skatteetatens kontorer.
Tallrike Nav-ansatte vil bli uten arbeid, og det blir et vesentlig mindre velferdsbyråkrati.
Andre klare fordeler, i tillegg til det overordnede – oppjustering av uverdig trengende
og en storstilt nedbygging av byråkratiet (Nav stat og kommune, lånekassa mv.) – er flere.
Her kan nevnes som særs viktig at borgerlønn, om den legges på et tilstrekkelig høyt nivå,
må anses som det beste virkemiddel for å hindre fattigdom, både for enslige og for familier.
Fattigdom i barnefamilier er et reelt og økende problem i Norge ved at stadig flere
barn vokser opp i familier med varige lave inntekter.58 Nær 111 000 barn (11,3 prosent)
prosent bodde i 2018 i husholdninger med vedvarende lavinntekt, definert som en inntekt
som over en periode på tre år er lavere enn 60 prosent av medianinntekten (SSB 2020).
Det er i byene påvist store geografiske forskjeller med opphopning av negative levekår i
enkelte boområder, se NOU 2020: 16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle.
Andre viktige fordeler er det fremdeles vil lønne seg å studere og å arbeide, men det
noe svakere incitamentet fører til at dette kan gjøres i mer motiverte livssituasjoner og ikke
som et stadig påliggende krav som kan føre til tap av studielån og krav om tilbakebetaling,
eller utestengning fra retten til dagpenger fordi man slutter i arbeid «uten særlig grunn».
Sosial dumping vil ikke lenger være et presserende problem. På den andre siden vil
kanskje enkelte arbeidsgivere prøve å senke lønna fordi staten uansett garanterer «minstelønn». Men en for lav lønn vil neppe virke som noe arbeidsincitament idet utbyttet vil bli
det samme, borgerlønna.
Uansett vil fagbevegelsen ha en viktig funksjon for å hindre at borgerlønn fører til økt
kapitalopphopning på private hender og tilsvarende økende utgifter for det offentlige.
Noe av dette kan forhindres gjennom intensivert beskatning av høyere inntekter og formuer, nettopp for å dekke opp for felles, gratis velferdsgoder (barnehage, skoler, borgerlønn, helsevesen mv.).
Ut fra de siste lovendringer om krav til minst fem års botid i Norge for ulike typer
stønader (aleneforsørger, uførepensjon, kontantstøtte mv.), vil det vel lett bli et krav om
fem års opptjeningstid for å utløse rett til borgerlønn. Dette vil kunne fullt ut begrunnes i
innvandringspolitiske hensyn. For å beskytte staten mot helt uforutsette utgifter, kan ikke
innføring av borgerlønn bli et incitament til økt innvandring.
Eksportabilitet av borgerlønn vil også reise egne problemer, jf. Nav-skandalen som
fremdeles er under opprulling. Kan man med rimelig grunn bo storparten av året i et lavkostland – i eller utenfor EØS-området – og samtidig motta borgerlønn basert på norske
levekostnader?
Borgerlønn vil videre, som et positivt element, føre til at «gratisarbeid» i omsorg for
barn og annet gratisarbeid kvinner som regel nedlegger i familien og for samfunnet, nå
blir «avlønnet». Ved at begge i et samboer- eller ektepar får hver sin borgerlønn, vil også
likestillingen mellom kjønnene i praksis kunne styrkes.
58 Se Aslak Syse: «Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader», i Tidsskrift for familierett, arverett og
barnevernrettslige spørsmål (FAB) nr. 1 for 2020 s. 7–37.
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Samtidig vil borgerlønn fra 18- eller 20-års alder være et incitament til at barnefødsler ikke utsettes ut fra økonomiske vurderinger, dvs. til at man har opptjent rettigheter til
foreldrepenger, eller av andre grunner. Parallelt med en lavere fruktbarhet har det gjennom det siste tiåret vært en økning i kvinners fødealder.59 Borgerlønn kan være et effektivt mottrekk mot denne utviklingen.
Flere hevder at borgerlønn samtidig vil føre til et minsket forbruk og derved være
positivt for klima og miljø.
Videre vil flere kunne delta i frivillig arbeid. Dette er jo mer formodninger enn noe
som kan fastslås apriorisk. I alle fall har de forsøk som er utprøvd, skjedd i så liten skala,
at det ikke er mulig å konkludere sikkert i så måte.60 I enkelte land har den økonomiske
utryggheten knyttet til koronapandemien igjen aktualisert spørsmålet om borgerlønn.
Spania innførte en borgerlønnsordning som den spanske staten regner med at 1,6 millioner innbyggere vil kunne nyttiggjøre seg av fra 1. juni 2020.61 Hvorvidt andre land følger
etter, blir spennende å følge med på. Også flere andre land, inkludert USA, har sendt eller
skal sende innbyggerne (særlig fattige borgere) sine universelle kontantoverføringer for å
kompensere for inntektstap og for å stimulere økonomien. Disse ordningene er midlertidige, i motsetning til borgerlønn. Financial Times har imidlertid tatt til orde for denne
typen radikale reformer i møte med koronakrisen i en lederartikkel fra våren 2020.62
Et annet positivt moment er at tilliten til staten kan øke, og de sosiale spenningene i
samfunnet kan reduseres. Dette er et viktig poeng når man ser hvordan store klasseforskjeller og manglende tillit avspeiler seg i politikk og folkelig motstand i tidligere øst-europeiske land, til dels også i mellom- og søreuropeiske land, og ikke minst demonstrert i
USA, forut for valget og ikke minst i etterkant av valget med de påfølgende opptøyene.

3. Hvorfor motstand mot borgerlønn?
Med de mange gode argumenter for borgerlønn, skulle man tro at veien var godt brolagt
for en forsøksvis innføring av dette, for eksempel i et større prøvefylke som Trøndelag.
Min spådom og tro er at dette neppe vil skje de første tiårene, dvs. innen såkalt overskuelig framtid.
Som en eksemplarisk studentbesvarelse skal jeg bruke kortere tid på å argumentere
for den løsningen jeg klart ser, nemlig ingen forsøksvis eller mer omfattende innføring av
borgerlønn til erstatning for våre nåværende velferdsytelser og -stønader.
Det er få, men prinsipielle og dypt rotfestede verdier som «slår ut» de mange gode
argumentene jeg presenterte for borgerlønn. En av 1800-tallets store intellektuelle, og en
av sosiologiens grunnleggere, Max Weber (1864–1920) postulerte blant annet hvordan
«den kapitalistiske ånd» hadde utviklet seg fra en protestantisk pliktetikk. Han beskriver
59 Astri Syse: «Statens rolle i familiers valg», FAB nr. 3-4 for 2020, s. 167–172.
60 Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal: Borgerlønn – ideen som endrer spillet, Res Publica 2019.
61 Spania i dag, se https://www.spaniaidag.no/2020/05/31/borgerlonn-innfores-fra-1-juni/ (Søkedato 11.09.21).
62 Financial Times, Virus lays bare the frailty of the social contract, se https://www.ft.com/content/7eff769a74dd-11ea-95fe-fcd274e920ca (Søkedato 11.09.21).
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kapitalistens tenkemåte som rasjonell, men samtidig preget av en kallsfølelse: Kapitalistens moral tillater at den enkelte karer til seg stor rikdom. Samtidig kreves nøysomhet i
det personlige forbruket. Resultatet blir kapitaloppsamling, sparing og investering, i stedet for luksuriøst forbruk.63
Og allerede i første Mosebok, kapittel 3 vers 19, sier Gud til Adam «I ditt ansikts
sved skal du ete ditt brød», og forviser menneskene fra Edens hage. Siden har dette vært
mannens og kvinnens straff: Den ene skal føde i smerte, den andre skal arbeide seg svett.
Ordet «Labour» på engelsk betyr både fødselsrier og arbeid.
Også arbeiderbevegelsen har i sin kamp for rettferdighet kjempet fram (etter hvert)
8-timersdagen og tarifflønner som kunne forsørge arbeideren og familien. Overordnet har
det vært samme kallsmotto: «Gjør din plikt! Krev din rett!», – og i denne rekkefølgen!
Dette har utgjort for- eller baksideteksten på mang en fagforeningsfane64, og heller ikke
uventa er dette tittelen på selvbiografien til LOs anerkjente leder Yngve Hågensen.65
I et høykostland som Norge vil innføring av borgerlønn være langt mer kostnadskrevende enn i et lavkostland med samtidig lave lønninger. Dette vil kreve store inntekter for
det offentlige, noe som i hovedsak kan skje ved økning av skatter/avgifter eller stor tæring
på oljefondet. Selve borgerlønnen kan jo ikke vesentlig beskattes. Så de forsøkene som er
planlagt og eventuelt i gang, er enten i lavkostnadsland eller rettet bare mot de aller fattigste og arbeidsledige.
Det vil i en eventuell framtidig diskusjon både fra høyre- og venstresiden bli lagt vekt
på at rettigheter skal «opptjenes», eller rettere «fortjenes». Det er ingen tilfeldighet at de
to tradisjonelt største partiene (Arbeiderpartiet og Høyre) begge i velferdspolitikken har
gitt «arbeidslinja» prioritet foran «trygdelinja». Det skal alltid være mer lønnsomt å
arbeide enn å motta trygdeytelser. Dette «skal» gjelde uavhengig om arbeidsledigheten er
selvforskyldt eller ikke, og uavhengig om den skyldes sykdom eller ikke. Dette utgangspunktet har ligget fast gjennom både arbeiderparti- og høyreledete regjeringer de siste
tretti årene.
De forventede demografiske endringene, med en relativt mindre andel i arbeidsfør
alder, har samtidig gitt sterke politiske ønsker om flere – og ikke færre – i arbeid, og at
folk bør stå lenger i arbeid. Borgerlønn kan således føre til at noen velger bort arbeidslivet, mens aldringen i befolkningen gjør at vi virkelig trenger «alle mann til pumpene».
Dette taler også mot innføring av borgerlønn i de nærmeste tiårene før befolkningens
alderssammensetning eventuelt skulle endre seg.
Selvfølgelig er det mulig å redusere prøvingen for å få sosialhjelp og samtidig høyne
stønadsnivået uten at verken samfunnsmoralen eller økonomien står i fare. Så når dagens
regler forblir uendret, trass i kritikken mot disse, må det forstås som at det fortsatt bør
skilles mellom verdig og uverdig trengende. Mot et slikt bakteppe er innføring av borgerlønn nærmest utenkelig.

63 Max Weber: Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd, Pax forlag 1995; på tysk 1904–1905.
64 AOF 1981: Vi har gått under faner og flagg. Et utvalg av arbeiderbevegelsens faner.
65 Yngve Haagensen: Gjør din plikt, krev din rett!, Aschehougs biografiserie 2005.
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Det er ingen politiske signaler, bortsett fra enkelte uttalelser fra politikere eller fra
små sentrumspartier som Venstre og Miljøpartiet de grønne, som tar til orde for prøveordninger med borgerlønn.
Derfor vil et reelt alternativ om borgerlønn neppe bli utredet i større skala (NOU eller
tilsvarende) de nærmeste årene, slik at det ville kunne oppstå reelle valgmuligheter som
kunne føre til større partisvingninger.
En utredning vil måtte klarlegge for det første hva innføringen egentlig vil koste dersom alle over 18 år skal motta 2 G66 (ca. 200 000 kr), eller 3 G for å passere fattigdomsgrenser, uten å være forpliktet til noen gjenytelse. Videre: Hvordan skal finansieringen
skje? Med slike spørsmål konkluderer også samfunnsviteren og filosofen Braanen Sterri i
en nylig publisert artikkel med at borgerlønn ikke bør innføres, selv om han ellers framfører en rekke gode argumenter for slik innføring.67
Foreløpig er dette en idé hvis tid ikke er kommet. Om den kommer til Norge, er også
på lang sikt et åpent spørsmål. På kort sikt er det de nåværende stønadsformene med sine
ulike inngangsvilkår som vil være gjeldende. For tiden foretas stort sett innskrenkninger i
inngangsvilkårene for ytelser til de mer «uverdig trengende», flyktninger og andre som
kommer flyttende til Norge. Særlig interessant er dette sett i relieff mot de endringene i
dagpengene og permitteringsreglene som skyldes pandemien, og myndighetenes beslutning om å stenge ned hele virksomheter med massearbeidsledighet som resultat. Her gis
høyere ytelser enn de ordinære reglene tilsier, og de ytes over lengre tidsrom enn de ordinære reglene skulle tilsi. Partiene nærmest overbød hverandre i så måte, senest i januar
2021 der «firerbanden» (Ap, FrP, SP og SV) på nytt overstyrte regjeringens forslag om
varigheten av permitteringsperioden. Igjen avspeiles forskjellen mellom de uverdige og
verdige trengende.

4. Addendum

Om ikke annet, er det godt for faget Velferdsrett at borgerlønn ikke erstatter de mange stønadsformene som studentene i dag må lære seg, og ikke bare om hvordan reglene gjelder i
Norge, men hvordan de skal vurderes i en EØS-sammenheng, jf. Nav-skandalen. Faget Velferdsrett vil lett kunne bli uten en tilsvarende interesse og betydning dersom alle borgerne
for framtiden «bare» mottar en månedlig sjekk fra staten fra den datoen de fyller 18 år.
De mer kompliserte reglene vi har i dag er samtidig en verdig utfordring for arbeidet
til sosial- og arbeidsrettsgruppa på Jussbuss, som til daglig arbeider med svakerestilte
gruppers rettsstilling innenfor både trygderetten og sosialretten.68

66 Folketrygdens grunnbeløp som endres årlig gjennom forskrift, per 1. mai 2020 ble G satt til kr 101 351. Stønad
til enslig forsørger og etterlatt ektefelle etter dødsfall (fra 2023) er 2,25 G.
67 Aksel Braanen Sterri: «Heller velferdsstat enn borgerlønn», Norsk filosofisk tidsskrift nr. 2-3/2020.
68 Se henholdsvis https://foreninger.uio.no/jussbuss/saksomrader/trygderett og https://foreninger.uio.no/jussbuss/
saksomrader/sosialrett (Søkedato 11.09.21).
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NORSK EKSPORT AV KRIMINALITET
Vedtak om utvisning
Du er en norsk pakistaner med hvitt pulver på samvittigheten
Direktoratet mener pulveret gjør deg mer pakistansk
og utviser deg fra Norge etter fire år i fengsel
Din oppvekst og nærmeste familie er i Oslo,
men din nærmeste fremtid er i Karachi
Kriminaliteten hører hjemme i Karachi
Direktoratet mener utvisningen ikke er uforholdsmessig
idet familielivet forutsettes å kunne utøves i hjemlandet
Ta familien med på en pakketur til Pakistan, og kom ikke tilbake

Cathrine Grøndahl [2003]. Lovsang.
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Unntaket fra 24-årskravet for
familieinnvandring
– En moderne kjærlighetshistorie
Mitra Zarabi

1. Tema og problemstilling
For tredjelandsborgere som ønsker oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring
med en samboer eller ektefelle i Norge, er det flere krav etter utlendingsloven som kan
være vanskelige å innfri. Regjeringens strenge innvandringspolitikk, blant annet sikret
gjennom tiltakene «Innstramninger II», synes å fungere etter sin hensikt.1
I det følgende skal én slik innstramning undersøkes nærmere, nemlig kravet om at partene som et utgangspunkt må ha fylt 24 år innen UDI behandler søknader i familieetableringstilfeller. Reguleringen trådte i kraft 1. januar 2017 og er inntatt i utlendingsloven § 41 a:
«Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter §§ 40 (ektefeller) og 41 (samboere) at
begge parter har fylt 24 år, med mindre
a) ekteskapet var inngått eller samlivet var etablert før tidspunktet for referansepersonens innreise i Norge, eller
b) partene har inngått ekteskap eller levd i et etablert samliv i Norge mens begge har
hatt oppholdstillatelse eller norsk eller nordisk statsborgerskap.
Det kan gjøres unntak fra vilkåret dersom det er åpenbart at ekteskapet eller samlivet
er frivillig.»
Bestemmelsen er begrunnet med et ønske om å motvirke tvangsekteskap, og alderskravet
er ment å legge til rette for at de som søker, har truffet et selvstendig valg om samliv. I
høringsrunden ble det påpekt at bestemmelsen kunne være i strid med diskrimineringsvernet, men Justis- og beredskapsdepartementet konkluderte med at vernet ikke var trådd for
1 Prop. 90 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II).
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nær. Departementet viste til at kampen mot tvangsekteskap er et saklig formål, og det å
begrense adgangen til familiegjenforening er et forholdsmessig inngrep for å oppnå dette.
Det er imidlertid flere grunner til å undersøke forholdet mellom § 41 a og diskrimineringslovgivningen noe nærmere. For det første er praksisen basert på hvilke land søkerne har
opprinnelse fra, og de som får avslag, føler seg stigmatisert og diskriminert. Etniske nordmenn og andre med vestlig kulturbakgrunn rammes ikke av bestemmelsen. Det er et spørsmål om praksis under bestemmelsen er forenlig med det rettslige vernet mot diskriminering.
For det andre, selv om 24-årskravet og praktiseringen av unntaket fra kravet skal
ivareta hensynet til å ha frihet til å velge hvem man vil gifte seg med, er det et paradoks
at praksisen forhindrer at forelskede par fritt kan velge egen partner. Praksisen berører
med det også retten til familieliv etter Grunnloven § 102, EMK artikkel 8 og det tilhørende diskrimineringsvernet i EMK artikkel 14.
For det tredje er utlendingsforvaltningen ikke klare nok i sin veiledning i hvordan
kravet praktiseres. Flere som søker, burde etter vilkårsutformingen aldri ha søkt, fordi det
som venter i andre enden, er et blankt avslag fra utlendingsmyndighetene uten en konkret
vurdering. Om flere søkere hadde visst hvordan regelen praktiseres, kunne de spart søknadsgebyret på 10 500 kroner. Det kan hevdes at søkerne ikke bare blir diskriminert, de
må i tillegg betale for diskrimineringen.

2.	Unntak fra alderskravet når «ekteskapet eller samlivet
er frivillig» – Landinfo har svaret
Partene kan altså få unntak fra 24-årskravet dersom det er «åpenbart at ekteskapet eller
samlivet er frivillig», jf. § 41 a andre ledd. Ordlyden tilsier at terskelen for unntak er satt
høyt, ved at det ikke må være tvil om at forholdet er frivillig. Det er sagt i forarbeidene at
det bør gjøres unntak dersom partene ikke hører til risikogrupper for tvangsekteskap, og
at det vil bero på om søkeren og referansepersonen er fra land hvor det foreligger «europeisk erfaring» med at tvangsekteskap forekommer.2 Videre er det sagt at det ikke vil
være tilstrekkelig for unntak at partene selv uttaler at samlivet er frivillig, ettersom partene kan ha blitt tvunget til å uttale dette.
Det er ikke presisert nærmere hva som menes med «europeisk erfaring». Erfaringen
fra saksbehandlingen i Jussbuss gir grunn til å tro at det siktes til kilder som ligger til
grunn for Landinfo, som er utlendingsforvaltningens fagenhet for informasjon om andre
land. Felles for alle avslag som blir gitt etter utlendingsloven § 41 a, er at utlendingsforvaltningen viser til europeisk erfaring med, basert på Landinfonotatene, at det forekommer tvangsekteskap i de landene søkerne er fra. Landinfo er underlagt UDI administrativt, men er faglig uavhengig og samler inn informasjon på oppdrag fra forvaltningen.
Informasjonen formidles på ulike arenaer, blant annet i ulike temanotater som er offentlig
tilgjengelig på deres nettsider.

2 Prop. 90 L (2015–2016) s. 113.
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Forutsetningen synes å være at dersom tredjelandsborgerne kommer fra et land hvor
det forekommer tvangsekteskap, skal det kun gjøres unntak når det er snakk om et normbrytende tilfelle. Ifølge forarbeidene siktes det til likekjønnet samboerskap eller ekteskap
som utgjør brudd på kulturelle normer, herunder når «ekteskapet er inngått på tvers av
religiøse eller etniske grenser som man vet ikke er akseptert eller ‘bifalt’ i noen av kulturene».3 I slike tilfeller er det antagelig ikke tale om tvangsekteskap ifølge forarbeidene,
og unntaket fra 24-årskravet kan komme til anvendelse.
Vilkåret om at samlivet er frivillig, er formelt sett ikke diskriminerende, ettersom
bestemmelsen gjelder for alle familieetableringstilfeller. Derimot kan praktiseringen av
vilkåret tenkes å være det, for UDI gir vanligvis ikke unntak fra 24-årskravet dersom
partene har bakgrunn fra land hvor det forekommer tvangsekteskap, noe UDI også selv
opplyser om på sine nettsider. Det gis vanligvis ikke unntak fra 24-årskravet dersom Landinfo har utarbeidet temanotater som informerer om at det forekommer tvangsekteskap i
det aktuelle landet søkeren og referansepersonen er fra. Departementet legger til grunn,
og gir med det også utlendingsforvaltningen en føring om, «at det i den store majoriteten
av disse sakene ikke vil bli gjort unntak fra 24-årskravet, selv om de fleste av disse ekteskapene mest sannsynlig er inngått frivillig».4
Landinfo er kritisert, blant annet av Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) i en
rapport fra 2017. Gjennom informasjon, rettshjelp og påvirkningsarbeid jobber NOAS for
å styrke asylsøkernes rettssikkerhet. I rapporten fremheves at UDI og UNE bruker Landinfos temanotater ukritisk, og at det legges for mye vekt på Landinfos notater ved domstolsbehandlingen av asylsaker.
En særlig utfordring er at kildene Landinfo bruker til å utarbeide rapporter og som
grunnlag for andre arenaer de formidler informasjonen de har samlet inn, kan være anonyme av hensyn til kildevern, slik Landinfo også selv opplyser om på sine nettsider. Kildenes autoritet kan derfor vanskelig etterprøves.
Til tross for at lovgiveren har gitt UDI en skjønnsmessig adgang til å vurdere om det
kan gis unntak, viser sakene Jussbuss har hatt til behandling, at det gis avslag uten at det
foretas konkrete tvangsvurderinger. Nettsidene til UDI, landsspesifikke praksisnotater fra
UDI og saker fra UNEs praksisdatabase illustrerer også hvordan unntaket praktiseres. Det
klareste eksempelet finnes på UDIs nettsider som en del av UDIs veiledningstjeneste. Der
er det en egen temaside om 24-årskravet, hvor det forklares hvem som kan og ikke kan
falle inn under unntaksbestemmelsen:
«Når UDI vurderer om dere kan få unntak fra kravet, ser vi på hvilket land dere har
bakgrunn fra, og om det skjer tvangsekteskap i disse landene. Vi ser ikke bare på
hvilket land dere er statsborgere av og bor i, men også på hvilket land foreldrene
deres har bakgrunn fra.»5

3 Prop. 90 L (2015-2016) s. 113.
4 Prop. 90 L (2015–2016) s. 113.
5 Kravet til å ha fylt 24 år i familieinnvandringssøknader - UDI.
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Deretter følger en ikke-uttømmende liste over ulike land som vanligvis ikke vil få unntak
fra 24-årskravet. UDI har opplistet 26 utvalgte land i Asia og Afrika, i tillegg til folkegruppene uigurer, tibetanere og tsjetsjenere. Eksempler på land fra listen er Afghanistan,
Etiopia, Irak, Pakistan, Somalia og Syria. For å knytte søkeren til land på listen, undersøker UDI hvor foreldrene til søkeren og referansepersonen er fra.
Saksbehandlingen fra Jussbuss viser at forvaltningen innenfor disse rammene ikke foretar
konkrete vurderinger av om det har funnet sted tvang, og at påstått frivillighet i intervjuene ikke er tilstrekkelig. Overordnet er inntrykket at reguleringen slår ulikt ut for på den
ene siden
1) referanseperson med vestlig kulturbakgrunn og søker som er tredjelandsborger
med vestlig kulturbakgrunn
2) referanseperson med vestlig kulturbakgrunn og søker som er tredjelandsborger
uten vestlig kulturbakgrunn
3) referanseperson uten vestlig kulturbakgrunn og søker som er tredjelandsborger
med vestlig kulturbakgrunn
og på den andre siden
4) referanseperson uten vestlig kulturbakgrunn og søker som er tredjelandsborger
uten vestlig kulturbakgrunn.
Adgangen til å gi unntak i normbrytende tilfeller, som for eksempel ved homofili, virker
å være illusorisk og upraktisk. Det er fordi likekjønnede par må leve i skjul i mange av de
landene som er opplistet på UDIs nettsider, ettersom likekjønnede samliv er kriminalisert.
I for eksempel Afghanistan, Iran, Irak og Pakistan kan homofile risikere dødsstraff for
legningen. Det gjør at det både er vanskelig å bevise et samboerskap og er umulig å inngå
et ekteskap i de landene. Når samlivet ikke lar seg dokumentere, blir det også vanskelig å
få unntak fra 24-årskravet på grunn av normbrudd.
I praksis er det altså kun etniske nordmenn og andre søkere med vestlig kulturbakgrunn som vil få unntak fra 24-årskravet, og som dermed får anledning til å etablere
familie med tredjelandsborgere uten vestlig kulturbakgrunn i ung alder. Departementet
viste til at 24-årskravet ville ramme «langt færre enn det danske 24-årskravet og det
21-årskravet som var på høring i 2005, idet de nevnte bestemmelsene ikke har en tilsvarende liberal skjønnsbestemt unntaksadgang som forslaget her»,6 men som gjennomgangen har vist, er unntaksadgangen verken liberal eller skjønnsbestemt når det kun ses hen
til hvilke land søkerne har sin bakgrunn fra.
Mange parter i en familieinnvandringssak benytter seg av nettsidene til UDI for å
skaffe informasjon om hva som må til for å få innvilget oppholdstillatelse. Formuleringene UDI benytter på nettsidene, er egnet til å mislede og få søkere til å tro at de har en
sjanse til å få unntak. Flere klienter Jussbuss har møtt, hadde sendt dokumentasjon til UDI
6 Prop. 90 L (2015–2016) s. 113.
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i håp om at de skulle få unntak fra 24-årskravet, samtidig som det i forarbeidene er sagt at
uttalelser fra partene om at samlivet er frivillig, ikke vil være tilstrekkelig.7

3. Målet helliger ikke middelet – diskrimineringsvernet
3.1 Generelt om vernet mot diskriminering
Vernet mot diskriminering hviler på et sammensatt rettsgrunnlag. Grunnloven § 98 stadfester at alle er like for loven, og at ingen skal utsettes for usaklig eller uforholdsmessig
forskjellsbehandling. Grunnloven § 98 er utformet generelt uten henvisning til diskrimineringsgrunnlag, i motsetning til likestillings- og diskrimineringsloven § 6, som verner
mot direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av ulike diskrimineringsgrunnlag,
deriblant etnisitet. FNs rasediskrimineringskonvensjon og EUs rasediskrimineringsdirektiv8 har et tilsvarende forbud mot etnisk diskriminering med et likt rettslig innhold. FNs
rasediskrimineringskonvensjon er gjort til en del av norsk rett gjennom likestillings- og
diskrimineringsloven § 5 og gjelder på linje med annen formell lov. Lovgiver har også
bestemt at norsk regelverk skal være minst på høyde med nivået i EUs rasediskrimineringsdirektiv, til tross for at den faller utenfor EØS-avtalens virkeområde.9 Diskrimineringsforbudet etter EMK artikkel 14 er aksessorisk. Det innebærer at retten til ikke å bli
diskriminert kun kan gjøres gjeldende dersom individet er diskriminert i relasjon til ivaretagelsen av andre rettigheter fastsatt i konvensjonen. Saker for EMD om 24-årskravet må
derfor vurderes opp mot retten til familieliv etter EMK artikkel 8, og 24-årskravet griper
inn i familielivet ved at mulighet for samliv forskyves i tid – i alle fall for noen par.
Diskrimineringsvernet bygger på et skille mellom direkte og indirekte forskjellsbehandling. Direkte forskjellsbehandling sikter til bestemmelser som i utgangspunktet ikke
er nøytrale, mens indirekte forskjellsbehandling vil si enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at noen personer stilles
dårligere enn andre. Ved indirekte forskjellsbehandling må sammenligningen baseres på
om det er en forskjell mellom de som kan oppfylle det bestemte nøytrale kriteriet, bestemmelsen eller praksisen, og de som ikke kan det.10 Forbudet mot indirekte diskriminering
virker som et sikkerhetsnett som fanger opp de tilfellene hvor diskrimineringen skyldes
overordnede strukturer i samfunnet eller for eksempel kommer til uttrykk gjennom en konkret praksis eller retningslinjer. Adgangen til indirekte forskjellsbehandling sies gjerne å
være større enn adgangen til direkte forskjellsbehandling, noe som forklares med at en tilsynelatende nøytral praksis oftere har saklige formål og derfor lettere kan godtas.
Rasediskrimineringskonvensjonen har et uttrykkelig forbud mot både direkte og indirekte forskjellsbehandling, hvor det følger av artikkel 1 nr. 1 at med rasediskriminering
menes enhver forskjellsbehandling «som har som formål eller virkning å oppheve eller
7 Prop. 90 L (2015–2016) s. 113.
8 2000/43/EF.
9 Prop. 81 L (2016–2017) s. 45.
10 Prop. 81 L (2016–2017) s. 104.
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svekke anerkjennelsen, nytelsen eller utøvelsen av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, på like vilkår» (uth. her). Ordlyden tilsier at både den forskjellsbehandling
som uttrykkelig har som formål å diskriminere, og den forskjellsbehandling som fører til
diskriminering, er forbudt etter konvensjonen. Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) og FN- konvensjonen
om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) bygger derimot på et direkte diskrimineringsforbud. Gjennom praksisen til de internasjonale håndhevingsorganene er det
likevel innfortolket et forbud mot indirekte diskriminering også etter EMK, SP og ØSK.11
I likestillings- og diskrimineringsloven er indirekte forskjellsbehandling definert som
enhver «tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse
som vil stille personer dårligere enn andre» på grunn av nærmere angitte diskrimineringsgrunnlag, jf. § 8. Enhver forskjellsbehandling vil ikke være negativ, det er derfor et krav
om at den fører til «skade eller ulempe». Forarbeidene trekker frem som eksempel at
forskjellsbehandlingen fører til «færre muligheter sammenlignet med andre i en tilsvarende situasjon».12 Likestillings- og diskrimineringsombudet har i en klagesak som gjaldt
spørsmål om hvorvidt vilkårene for familiegjenforening innebar indirekte diskriminering
på grunn av seksuell orientering, lagt til grunn at vurderingstemaet er om individene rent
faktisk står i en dårligere posisjon enn andre i samme situasjon. Likestillings- og diskrimineringsloven § 8 oppstiller derimot ikke vilkår om at den diskriminerende praksisen
eller handlingen faktisk har inntruffet, noe som indikeres av ordlyden «vil stille».
24-årskravet i utlendingsloven § 41 a første ledd gjelder i utgangspunktet for alle
familieetableringstilfeller uavhengig av etnisitet, men slik at det etter forarbeidene skal
kunne ses hen til hvilke land det forekommer tvangsekteskap i. Det oppgis at alderskravet
vil «først og fremst kunne ramme personer av visse nasjonaliteter, etnisiteter eller med
visse religioner». Forvaltningspraksis knyttet til unntaket fra alderskravet når det er
«åpenbart at ekteskapet eller samlivet er frivillig», viser imidlertid, som det fremgår
ovenfor, at risikoen for tvangsekteskap knyttes sterkt til etnisitet og landtilknytning. Det
avgjørende er om individet har «bakgrunn» fra land omfattet av listen på UDIs nettsider,
individer med bakgrunn fra visse land i verden vil dermed sjelden eller aldri få unntak fra
24-årskravet. En referanseperson under 24 år som er norsk statsborger og født og oppvokst i Norge, men som har foreldre fra et av de opplistede landene, vil i praksis ikke
kunne få unntak fra 24-årskravet med mindre samlivet er et normbrudd. Samtidig vil
etnisk norske nordmenn og andre søkere med vestlig kulturbakgrunn få unntak.
Det er altså slik at individer med en bestemt etnisk bakgrunn har en mer begrenset
mulighet til å få innvilget familieinnvandring for å utøve familielivet i Norge enn individer med vestlig kulturbakgrunn, og det er således holdepunkter for at norske statsborgere
forskjellsbehandles ut ifra etnisk opprinnelse. Behandlingen er i utgangspunktet nøytral i
den forstand at den ikke er motivert av eller direkte knyttet til diskrimineringsgrunnlagene
nevnt i § 6 første ledd, men rammer like fullt en bestemt gruppe.13 Skal en slik indirekte
11 Vibeke Blaker Strand (2012) Diskrimineringsvern og religionsutøvelse, Oslo: Gyldendal Juridisk, s. 139.
12 Prop. 81 L (2016–2017) s. 314
13 Prop. 81 L (2016–2017) s. 315.
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forskjellsbehandling – som innebærer at noen innenfor en gruppe stilles dårligere enn
andre – gå klar av vernet mot diskriminering, må den forfølge et saklig formål, være nødvendig for å oppnå formålet og ikke være uforholdsmessig overfor den som rammes.
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Kravet om nødvendighet innebærer både at forskjellsbehandlingen må være egnet for å
nå det saklige formålet, og at formålet ikke kan oppnås med mindre inngripende midler.
For vurderingen av dette er det grunn til å ta utgangspunkt i premissene alderskravet på
24 år hviler på, nemlig at «eldre parter, både som følge av personlig modenhet og som
følge av en mer selvstendig posisjon i familien, har større mulighet til å motsette seg
press fra familien når det gjelder avgjørende livsvalg».14
Tilgangen til informasjon om og omfanget av tvangsekteskap er begrenset og vil nok
alltid være beheftet med usikkerhet, ikke minst fordi sosialt og kulturelt press gjør det
vanskelig for den tvangsutsatte å ta kontakt med myndighetene eller andre. Antagelig er
det store mørketall på området.
Noen tall finnes likevel. I forarbeidene ble det vist til statistikk fra SSB i tidsperioden
1990–2013 som viste at færre inngikk ekteskap i ung alder,15 og i en lignende rapport om
perioden 1990–2015 viste statistikken det samme. Dissene tallene fremstår for grovkornede til å kaste lys over problemstillingen med tvangsekteskap, hvor det interessante er
hvordan det forholder seg med gruppene det gjelder. Dersom disse tallene trekker i noen
retning, er det først og fremst at det er begrenset hva som kan oppnås med bruk av et
24-årskrav, ettersom borgerne gifter seg i høyere alder enn tidligere.
Det finnes også noen tall fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, en tverrfaglig institusjon som er underlagt Barne- ungdoms- og familiedirektora-

tet. Kompetanseteamet gir blant annet råd og veiledning i enkeltsaker om tvangsekteskap,
basert på henvendelser fra enkeltpersoner og institusjoner. I 2017 mottok de 75 henvendelser som gjaldt frykt for tvangsekteskap, og 138 henvendelser om gjennomført tvangsekteskap.16 86 prosent av henvendelsene om gjennomført tvangsekteskap gjaldt familieinnvandringssaker. Mange av henvendelsene om tvangsekteskap gjaldt individer med opprinnelse fra Pakistan, Irak, Syria og Afghanistan. Dette er blant landene som står på UDIs
liste over land som ikke vil få unntak fra 24-årskravet, noe som kan tilsi at bestemmelsen
i utlendingsloven § 41 a første ledd er et egnet tiltak for å begrense tvangsekteskap.
Men det forutsetter at individene det gjelder, i større grad er i stand til å motstå press
fra familien jo eldre de blir, som er den underliggende forutsetningen departementet og
dermed loven bygger på. I departementets vurdering er det ikke fremlagt empiriske
undersøkelser som tilsier at det i de aktuelle landene eller kulturene er lettere å motstå
press jo eldre individene er, heller enn at vilkåret har som virkning at de partene som
utøver press, venter til alderskravet er innfridd; terskelen kan tenkes å forskyve problemet
for den det gjelder, med de konsekvenser som knytter seg til å være under familiens kontroll i påvente av et fremtidig tvangsekteskap. Uten dokumentasjon om slike forhold er
det vanskelig å konkludere med at tiltaket er egnet til å oppnå formålet.
I høringsrunden presenterte UDI statistikk som viste at tvangsekteskap også forekom
for personer over 24 år. UDI hadde behandlet 51 saker i 2014 om tvangsekteskap, og i 40
av disse sakene var referansepersonene over 24 år. All den tid tallene her viser at tvangsekteskap forekommer i utstrakt grad etter fylte 24 år, er det grunn til å stille spørsmål ved
hva som kan oppnås med tiltaket. UDIs førstehåndserfaring med tvangsekteskap i familiegjenforeningssaker tilsier i hvert fall at statistikkens betydning for tiltakets egnethet
burde vært diskutert mer inngående enn det som ble gjort i forarbeidene.
For spørsmålet om det finnes alternative og mindre inngripende tiltak, er det i første
omgang nærliggende å vurdere om det samme kunne oppnås med et lavere alderskrav.
Flere høringsinstanser etterlyste andre og mindre inngripende tiltak for å bekjempe
tvangsekteskap, bla. foreslo Likestillings- og diskrimineringsombudet en 21-årsregel.
Selv om de samme innvendingene mot 24-årskravet kan gjøres gjeldende mot en 21-årsregel, herunder et usikkert empirisk grunnlag når det gjelder betingelser for tvangsekteskap, vil en lavere aldersterskel være mindre inngripende uten påvist effekttap. En slik
terskel ble opprinnelig foreslått av Utlendingslovutvalget og sendt på høringsrunde i
2005. En aldersgrense på 24 år ble også utredet, men ikke foreslått fordi det ifølge utvalget ville være for inngripende. Forslaget ble da ikke fulgt opp av departementet fordi det
ikke forelå statistikk som tilsa at en 21-årsregel var nødvendig, og fordi tvangsekteskap
burde forhindres på andre måter.17
Departementet var oppmerksom på usikkerheten som knyttet seg til tiltakets egnethet, men mente at enhver ønsket effekt ikke alltid må dokumenteres, og at det «likevel
bør iverksettes tiltak som man har tro på virkningen av, selv om problemet er vanskelig å

14 Prop. 90 L (2015–2016) s. 98.
15 Statistisk sentralbyrå Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2013 (Rapporter 2015/23, Sandnes og
Østby).

16 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2018) s. 7–8.
17 NOU 2004: 20 Ny utlendingslov, jf. Prop. 90 L (2015–2016) s. 99.

3.2 Saklig formål
Det er ingen tvil om at tvangsekteskap forekommer i ulike former og er mer utbredt i
visse land og innenfor visse kulturer enn i andre. Det er klart at formålet om å hindre
tvangsekteskap ivaretar en beskyttelsesverdig interesse etter vestlige og norske verdioppfatninger. Norge har blant annet forpliktet seg til å iverksette tiltak mot tvangsekteskap, jf.
FNs konvensjon om samtykke til ekteskap fortalens punkt 2. Alderskravet i utlendingsloven § 41 a første ledd har som formål å begrense muligheten for tvangsekteskap.
Et saklighetsvilkår skal hindre de usaklige formålene bak forskjellsbehandlingen.
Dersom det reelle formålet var å hindre innvandring fra visse land i verden, ville formålet
antagelig ikke vært saklig. Formålet om å beskytte individer mot tvangsekteskap er derimot en saklig grunn til å forskjellsbehandle, og det er et tungtveiende moment at myndighetene er internasjonalt forpliktet til å iverksette tiltak mot tvangsekteskap.

3.3 Nødvendighet
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dokumentere».18 Under diskrimineringsvernet går det imidlertid en grense for hvilke
regler og hvilken forvaltningspraksis som kan være basert på «tro». Denne regelen og
praktiseringen av den er så inngripende for de som rammes, at håpet om effekt vanskelig
kan anses som et tilstrekkelig grunnlag for å hevde at 24-årskravet er det minst inngripende tiltak som kan iverksettes for å bekjempe tvangsekteskap i form av vilkår for familieetablering. Det finnes kort og godt ikke forskning eller annet grunnlag som underbygger at eldre parter innenfor aldersspennet det er snakk om, i større grad vil være i stand til
å motsette seg press fra familien.

4.4 Forholdsmessighet
Diskrimineringsvernet forutsetter innfor rammen av saklig formål og nødvendige tiltak at
det også skal foretas en proporsjonalitetsvurdering mellom mål og middel, hvor det ses
hen til hva som oppnås, og hvilke konsekvenser tiltaket fører til for de som rammes av
forskjellsbehandlingen.
Tiltaket har åpenbare konsekvenser ettersom mange frivillige ekteskap hindres av
24-årskravet. I forarbeidene er det antatt at antallet frivillige ekteskap som fikk avslag,
ville være langt større enn antallet tvangsekteskap,19 og utlendingsforvaltningen har
senere oppgitt at tiltaket kan ramme flere frivillige ekteskap enn tvangsekteskap.20 Departementet mente imidlertid at hensynet til de få som ville beskyttes av en slik regel, måtte
veie tyngre enn hensynet til alle de frivillige ekteskapene og samboerskapene som ble
forhindret; det vurderes særlig betydningsfullt å iverksette tiltak for å hjelpe de gruppene
i samfunnet som er sårbare.
Det er et spørsmål om avstemmingen av interessen som knytter seg til vernet mot
tvangsekteskap og interessen som knytter seg til retten til å inngå ekteskap, kan begrunne
en forskjellsbehandling under diskrimineringsvernet etter EMK. Uttalelsene fra EMD i
saken Abdulaziz mfl. mot Storbritannia viser at familieetableringer også kan være omfattet av EMK artikkel 8, det avgjørende er om samlivet har en realitet. Retten til familieliv
etter EMK artikkel 8 gjelder imidlertid ikke ubetinget, ettersom det kan foretas inngrep
som er «in accordance with the law and is necessary in a democratic society» for å
beskytte samfunnshensyn som nevnt i EMK artikkel 8 nr. 2. EMD har i Gül mot Sveits
slått fast at artikkel 8 ikke gir en ubetinget rett til å velge landet man vil bosette seg med
familien, dersom familielivet kan utøves trygt i et annet land, noe som også var grunnen
til at klageren i Abdulaziz mfl. mot Storbritannia ikke fikk medhold i at artikkel 8 var
brutt. Det samme er det gitt uttrykk for i utlendingsloven § 51 tredje ledd, som gir utlendingsforvaltningen kompetanse til å nekte familieinnvandring til tross for at alle vilkårene
er oppfylt, «dersom familielivet kan utøves i et trygt land som familien samlet sett har
sterkere tilknytning til».

18 Prop. 90 L (2015–2016) s. 110.
19 Prop. 90 L (2015–2016) s. 113.
20 Jo Røed Skårderud (2018): «Tvinges fra hverandre». Klassekampenarkivet.
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Et annet viktig aspekt i vurderingen er skjønnsmarginen. EMD gir statene vid skjønns
margin i saker om familieinnvandring, som er et politisk prioriteringsspørsmål. EMK gir
ikke en ubetinget rett til innreise til andre land, og statene har rett til å begrense innvandringen slik EMD slo fast i Abdulaziz mot Storbritannia. Det kan argumenteres for at
Norge hadde blitt innrømmet en vid skjønnsmargin dersom spørsmålet om 24-årskravet
er i strid med EMK artikkel 8, hadde kommet opp for EMD. EMD kan også vurdere som
et moment i helhetsvurderingen at 24-årskravet er et vilkår som alle parter med tiden vil
oppfylle. Vilkår som splitter familier kun for en periode, vil i utgangspunktet ikke utgjøre
brudd på EMK artikkel 8, men det avhenger av hvor lang splittelsen er. Et par som er 23
år, vil ikke ha en like lang familiesplittelse som et par som er 18 år.
Likevel var uforholdsmessighet en av grunnene til at Storbritannia opphevet 21-årskravet for familieetablering, som gjaldt fra 2008 til 2011, etter at britisk høyesterett la til
grunn i Quila mot SSHD at regelen var i strid med EMK artikkel 8.21 Det avgjørende for
utfallet var at domstolen mente foreliggende praksis fra EMD ikke var entydig, at det var
usikkert hvor effektivt tiltaket var, og at mange frivillige ekteskap ville rammes av regelen. I pressemeldingen fra The Supreme Court heter det blant annet:
«The Secretary of State has failed to establish that the interference with the Respondents’ rights to a family life was justified under Article 8(2) ECHR. Paragraph 277
has a legitimate aim, namely the protection of the rights and freedoms of those who
might be forced into marriage [45] and is rationally connected to that objective, but
its efficacy is highly debatable [58]. A number of questions remain unanswered
including how prevalent the motive of applying for UK citizenship is in the genesis
of forced marriages; whether the forced marriage would have occurred in any event
and thus the rule increase the control of victims abroad and whether the amendment
might precipitate a swift pregnancy in order to found an application for a discretionary grant of a visa [49]. The Secretary of State has failed to adduce any robust evidence that the amendment would have any substantial deterrent effect [50; 75]. By
contrast, the number of forced marriages amongst those refused a marriage visa had
not been quantified [53]. The only conclusion that could be drawn was that the
amendment would keep a very substantial number of bona fide young couples apart
or forced to live outside the UK [54], vastly exceeding the number of forced marriages that would be deterred [58; 74]. The measure was similar to the blanket prohibition on persons subject to immigration control marrying without the Secretary of
State’s written permission found to be unlawful in R (Baiai) v Secretary of State for
the Home Department [2008] UKHL 53 [57, 78 - 79]. The Secretary of State has
failed to exercise her judgement on this imbalance and thus failed to establish both
that the measure is no more than is necessary to accomplish the objective of deterring forced marriage and that it strikes a fair balance between the rights of parties to
unforced marriages and the interests of the community in preventing forced marri-

21 R (Quila & Anor) v SSHD; R (Bibi & Anor) v SSHD [2011] UKSC 45.
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age. On any view, the measure was a sledgehammer but the Secretary of State has
not attempted to identify the size of the nut [58].»22
Norske rettsanvendere er ikke bundet av avgjørelser fra britisk høyesterett, men de er
bundet av EMK artikkel 8. All den tid premissene for tvangsekteskap følger av de samme
tredjelandskulturene, er det vanskelig å se grunner til at dette kan vurderes annerledes hos
oss. Herunder kommer at alderskravet i Norge er høyere enn det som var gjenstand for
britisk høyesterett. Parallellen og betydningen av de faktiske premissene kommer nokså
tydelig frem når den ovennevnte pressemeldingen holdes opp mot de norske forarbeidenes forutsetning om at det skal bygges på «europeisk erfaring med at tvangsekteskap
forekommer» og det forhold at bestemmelsen også praktiseres basert på landinformasjonen som foreligger.
Selv om vernet etter EMK artikkel 8 likevel ikke skulle kunne påberopes direkte, kan
det få kraft gjennom det aksessoriske diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14 for
«rights and freedoms set forth in this Convention». En forskjellsbehandling er diskriminerende hvis den ikke har et objektivt formål som er proporsjonalt med middelet som
anvendes for å oppnå målet. Statene gis da kun en snever skjønnsmargin i vurderingen av
om det er nødvendig å forskjellsbehandle på grunn av etnisitet. Forskjellsbehandling kun
på grunn av nasjonalitet kan aldri godtas etter EMK artikkel 14, med mindre det foreligger overbevisende tungtveiende grunner for det.
I storkammersaken Biao mot Danmark ble det konstatert brudd på EMK artikkel 14 i
en sak som gjaldt Danmarks tidligere tilknytningskrav for familieetablering. Tilknytningskravet gikk ut på at partene som søkte om familiegjenforening ikke kunne ha større
tilknytning til et annet land enn Danmark for å få innvilget opphold. De som hadde hatt
dansk statsborgerskap i minst 28 år, var imidlertid unntatt fra kravet. Klageren hadde hatt
dansk statsborgerskap i to år og fikk derfor ikke unntak fra tilknytningskravet. Klageren
anførte og fikk medhold i at tilknytningskravet forskjellsbehandlet etnisk danskfødte
statsborgere og de som hadde en annen etnisk bakgrunn, og som ervervet statsborgerskap
på et senere tidspunkt i livet. Saken førte til at Danmark opphevet unntaket, men beholdt
tilknytningskravet. I senere tid ble også tilknytningskravet opphevet og erstattet av et
integreringskrav.23
Tilknytningskravet og det nå opphevede unntaket fra tilknytningskravet i Danmark
har visse likhetstrekk med Norges 24-årskrav med tanke på hva praksisen fører til. I Biao
mot Danmark var de konkrete forholdene i saken innenfor rekkevidden av retten til familieliv etter EMK artikkel 8. 24-årskravet er også en regel som begrenser retten til familieliv, til tross for at dette kun er for en begrenset periode. Praktiseringen av 24-årskravet
fører til at individer fra visse land i verden sjelden vil få unntak, i motsetning til individer
fra andre land, som hovedsakelig vil få unntak. I den foreliggende saken var resultatet av
28-årskravet at danskfødte individer måtte vente til de fylte 28 år, for at samboer eller
22 The Supreme Court, press summary on appeal from [2010] EWCA Civ 1482; [2009] EWHC Admin 3189. Se
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2011-0022-press-summary.pdf (Søkedato 16.07.21).
23 Kender du reglerne for familiesammenføring? - Danes Worldwide.
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ektefelle skulle få opphold på grunnlag av familieetablering. De som ervervet statsborgerskap på et senere tidspunkt, måtte derimot vente i 28 år fra de ervervet det danske statsborgerskapet, før de ville oppfylle tilknytningskravet.
For EMD var spørsmålet om forskjellsbehandlingen kunne knyttes opp mot rase eller
etnisk opprinnelse. Det avgjørende for EMD var om tilknytningskravet i praksis førte til
at etnisk danske ville oppnå retten til familieinnvandring på et tidligere tidspunkt enn
innvandrere som fikk dansk statsborgerskap på et senere tidspunkt. Klageren klarte å
bevise at dette var tilfellet, og da gis staten bevisbyrden for å bevise at forskjellsbehandlingen har et legitimt formål som ikke er relatert til etnisitet. For 24-årskravet må referansepersoner og søkere med en viss etnisk bakgrunn vente lenger på å få innvilget familieinnvandring enn søkere fra andre land i verden. Forskjellsbehandlingen etter 24-årskravet
knytter seg ikke direkte til partenes etnisitet, men derimot til land hvor det forekommer
tvangsekteskap. Det taler for at formålet er legitimt og objektivt, men i praksis fører det
likevel til at individer fra visse land i verden vanligvis må vente til de blir 24 år, i motsetning til søkere fra vestlige land.
I Biao mot Danmark trakk EMD frem at Danmarks redegjørelse for en 28-årsregel
bygger på antagelser om at regelen vil føre til bedre integrering for de som kommer på
familieinnvandring. Denne argumentasjonen ble ikke godtatt av EMD, som karakteriserte
argumentene som spekulative. EMD uttalte videre at det ikke fantes grunnlag for å vite
når en ikke-etnisk dansk person som senere får dansk statsborgerskap, har opparbeidet
seg nok tilknytning til Danmark til at familieetablering med en utenlandsk ektefelle vil
være vellykket ut ifra et integreringsperspektiv. EMDs uttalelse kan tolkes dithen at det
manglet empirisk grunnlag for å fastslå at tilknytningskravet ville føre til bedre integrering av innvandrere i Danmark, og at en slik regel ikke kunne bygge på løse spekulasjoner om tiltakets effekt. 24-årskravet bygger også på departementets noe løse antagelser
om at det vil være lettere å bryte ut av et tvangsekteskap jo eldre man er, på grunn av
modenhet og status i familien.
Videre kan det tenkes at det er vanskelig å avdekke hvem som faktisk har blitt utsatt
for tvangsekteskap, når det gis avslag på grunn av 24-årskravet. Det stilles i utgangspunktet krav til intervju av referansepersonen ved familieetablering dersom ekteskapet ble
inngått i utlandet, etter utlendingsloven § 56 fjerde ledd. Intervjuene foretas imidlertid
ikke når det er mindre ressurskrevende å gi avslag på grunn av 24-årskravet, slik UDI
uttalte under høringsrunden.
Det må også påpekes at 24-årskravet fører til at det skilles mellom etnisk norske referansepersoner og norske referansepersoner som er født og oppvokst i Norge, men som har
en annen etnisk bakgrunn. Den sistnevnte gruppen vil sjelden få unntak fra 24-årskravet
om de gifter seg med en søker som har bakgrunn fra et land hvor det forekommer
tvangsekteskap. I likhet med 28-årskravet fører 24-årskravet til at det skilles mellom
etniske bakgrunner. Dette skillet bidrar til stigmatisering og fører til at formålet knyttes
automatisk opp mot etnisitet.
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4. Sammenfatning og vurdering
Gjennomgangen har vist at utlendingsloven § 41 a og praksis under bestemmelsen står i
et tvilsomt forhold til diskrimineringsvernet. Det knytter seg usikkerhet til egnetheten og
om det er det minst inngripende tiltaket, og det er forhold som tilsier at reguleringen i et
diskrimineringsperspektiv koster mer enn den smaker. Det er med andre ord klare holdepunkter for at utlendingsforvaltningens praksis står i et problematisk forhold til likestillings- og diskrimineringsloven og til diskrimineringsforbudet i Norges internasjonale forpliktelser.
Derfor er det urovekkende at Diskrimineringsnemnda avviste å behandle en klagesak
i 2020 som Jussbuss bistod i, der klager anførte at et avslag på grunn av 24-årskravet var
i strid med diskrimineringsforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven § 6. Nemnda
viste til at saken i reiste spørsmål om potensiell lovmotstrid – altså mellom det menneskerettslige diskrimineringsvernet som kommer til uttrykk i likestillings- og diskrimineringsloven, og utlendingsloven – og av den grunn falt utenfor nemndas virkeområde. Jussbuss’
påpekte i sitt tilsvar at nemnda ble bedt om å ta stilling til om behandlingen stred mot
diskrimineringsvernet, ikke selve motstriden, men saken ble avvist.
Problemstillingen har imidlertid vind i seilene. Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse i
HR-2020-2439-U gjaldt en ankenektelse i lagmannsretten som omhandlet spørsmålet om
24-årskravet utgjør brudd på EMK artikkel 14. Ankeutvalget la til grunn at spørsmålet er
prinsipielt og uavklart, og fremhevet at det ikke var avgjørende «at departementet har
vurdert det slik at bestemmelsen ikke er i strid med diskrimineringsforbudet». Beslutning
om ankenektelse ble opphevet, blant annet fordi ovennevnte storkammersak Biao mot
Danmark ikke var vurdert. Om ikke lang tid må det derfor tas stilling til om 24-årskravet
er i strid med diskrimineringsforbudet og retten til familieliv etter EMK artikkel 8.

Utlendingsmyndighetenes rett og plikt til å treffe vedtak om tilbakek all etter utlendingsloven § 63

Utlendingsmyndighetenes rett og
plikt til å treffe vedtak om tilbake
kall etter utlendingsloven § 631
Henriette Tøssebro

1. Innledning
I nyere tid har Farida-saken reist spørsmål om utlendingsmyndighetenes omgjøringsadgang. Saken gjaldt Farida, en ni år gammel jente som fikk innvilget oppholdstillatelse i
Norge siden hennes mor var en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson. Året
etter ble imidlertid oppholdstillatelsen trukket tilbake da faren til Farida kom til Norge.
Tilbakekallsvedtaket ble brakt for domstolene, som i siste instans konkluderte med at vedtaket var ugyldig fordi utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e ikke hadde blitt vurdert
i tilbakekallsvedtaket.2 Selv om farens ankomst i utgangspunktet kunne gi grunnlag for
tilbakekall, måtte utlendingsmyndighetene vurdere om familiegjenforeningen medførte at
Farida og hennes mor kunne oppnå beskyttelse i hjemlandet.3 Saken ble deretter behandlet
på ny av utlendingsmyndighetene, som kom til samme resultat i et nytt tilbakekallsvedtak.
Utlendingsmyndighetene vurderte det slik at hjemstedet var tilgjengelig og trygt for retur,
og at familien uansett kunne henvises til internflukt i andre deler av Afghanistan. Det nye
tilbakekallsvedtaket ble brakt for domstolene, der Høyesterett i siste instans avsa dom den
3. februar 2021. 4 I dommen ble utlendingsmyndighetene frifunnet. Dette kunne for enkelte
fremstå som både urimelig og uforståelig: For hva er vel en tidligere seier i domstolvesenet verdt, når utlendingsmyndighetene likevel gjør som de vil?5
Siden domstolenes kontroll med forvaltningens avgjørelser dreier seg om forholdet
mellom statsmaktene og deres innbyrdes kontrollmuligheter, er utlendingsmyndighetenes
1 Denne artikkelen bygger på mitt prøveforelesningsmanus for graden ph.d. som ble holdt den 25. februar 2020.
På grunn av de statsrettslige og de praktiske problemene som tematikken reiser, har jeg imidlertid funnet grunn
til å utvikle manuset og synspunktene noe.
2 HR-2018-572-A (31–33).
3 HR-2018-572-A (32).
4 HR-2021-203-A.
5 Se argumentasjonen i https://www.nrk.no/innlandet/farida-far-ikke-komme-tilbake-1.14034225 (besøkt den 29.
august 2021).
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omgjøringsadgang et tema av klassisk statsrettslig karakter. I tråd med alminnelige betraktninger om forholdet mellom den dømmende og den utøvende makt, kan domstolene på
utlendingsfeltet ikke treffe realitetsvedtak; derimot kan de foreta en nærmere prøvning av
forvaltningens avgjørelser ut fra de forholdene som forelå på vedtakstidspunktet.6 For at
denne kompetansen skal ha noen praktisk funksjon, må imidlertid domstolenes ugyldighets
manifestasjoner ha betydning for forvaltningens videre behandling av saken. Det er derfor
antatt at forvaltningen vil være forpliktet til å vurdere saken på ny der en avgjørelse blir
ansett ugyldig av domstolene.7 I forbindelse med forvaltningens nye vurdering av saken, kan
resultatet i den forutgående avgjørelsen omgjøres eller – som i Farida-saken – stadfestes.
I denne artikkelen vil det drøftes i hvilken grad det påhviler utlendingsmyndighetene
en plikt til å omgjøre sine avgjørelser – forvaltningens omgjøringsplikt, og under hvilke
omstendigheter det kun vil foreligge en rett til dette.8 Det er grunn til å presisere at jeg ikke
dermed har til hensikt å behandle forvaltningens plikt til å vurdere omgjøring – det vil si
forvaltningens revurderingsplikt. Selv om disse pliktene ikke sjeldent blandes sammen i
praksis,9 er en slik sammenblanding uheldig siden formålet med pliktene er forskjellig.
Mens en omgjøringsplikt vil stille krav til resultatet av en revurderingsprosess (nemlig at
den nye avgjørelsen medfører omgjøring i form av oppheving eller endring), vil en revurderingsplikt bare stille krav til at saken vurderes på ny (uten hensyn til om revurderingsprosessen leder til at avgjørelsen stadfestes eller omgjøres). Det er i første rekke reglene

6 Rt-2012-1985 (81) etter en utfyllende redegjørelse av rettskildematerialet.
7 En slik revurderingsplikt er forutsatt i enkelte lovarbeider, se Prop. 64L (2016–2017) s. 25, domstolspraksis
(Rt-2015-641 (39), Rt-2012-667 (21), Rt-1998-623 (s. 627), Rt-1985-483 (s. 491) og Rt-1974-723 (s. 730)),
sivilombudsmannen (SOM-2017-1208), juridisk teori (Frihagen, Villfarelse og ugyldighet i forvaltningsretten
(1966) s. 47), og følger dessuten av enkelte lovbestemmelser, se sktfvl. § 12-1 (3) a. Dette gjelder også i relasjon
til tredjeparter som er begunstiget av avgjørelsen: I Prop. 64L (2016–2017) s. 21 er det forutsatt at en dom på
ugyldighet i en sak mellom en kommune og staten kan lede til at avgjørelsen kan gjøres om til ugunst for en
privat tredjeperson som ikke var part i tvistesaken. Dette synspunktet er også lagt til grunn i domstolspraksis, se
blant annet Rt-1998-623 og Rt-2015-641.
8 Med «omgjøring» vil jeg forstå at en bindende forutgående avgjørelse endres eller oppheves, for eksempel ved
et tilbakekallsvedtak. Begrepet viser med andre ord til et rettslig resultat, og ikke den revurderingsprosessen
som leder frem til dette resultatet. Denne begrepsforståelsen har blant annet blitt lagt til grunn i
JDLOV-2005-4106, der det fremgår at forvaltningsloven § 35 omfatter endringer i et tidligere vedtak uansett
hva som er årsaken til endringen, «herunder endringer i det faktiske eller rettslige grunnlaget for vedtaket som
har inntruffet etter det opprinnelige vedtaket». Synspunktet er fulgt i SOM-2011-705 og JDLOV-2013-3190.
Som konsekvens får omgjøringsreglene et svært vidt virkeområde, med et dertil bedre vern av den private,
ettersom det oppstilles strengere vilkår for omgjøring sammenlignet med situasjonen der en avgjørelse treffes
etter reglene som gjelder for førstegangsavgjørelser.
9 I Ot.prp. nr. 4 (2004−2005) s. 15 kan man lese at det følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler at dersom
det foreligger et ugyldig vedtak «til skade for en part, og omgjøring ikke går ut over en rettsposisjon som en
annen part har oppnådd med vedtaket, har forvaltningen plikt til å treffe nytt vedtak når den er oppmerksom på
at det første vedtaket er ugyldig». Det er verdt å merke seg ved at det fremgår at det skal treffes et nytt vedtak,
uten at det gis føringer for om vedtaket skal stadfestes (og feil ratihaberes) eller omgjøres. Slikt sett er uttalelsen
nærliggende å ta til inntekt for en revurderingsplikt der det foreligger kvalifiserte feil ved avgjørelsen. Til
sammenligning ble det i LA-2007-64532 uttalt at det følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper at et
forvaltningsorgan som blir klar over at et vedtak er ugyldig, må rette opp feilen hvis dette er mulig. Men
ettersom feil kan rettes i form av ratihabisjon, er det ikke dermed gitt at revurderingen medfører omgjøring i
forvaltningslovens forstand.
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om omgjøring utenfor klagesak som vil behandles i denne artikkelen.10 Fordi midlertidige
og permanente oppholdstillatelser som har blitt gitt på grunnlag av asyl er av særlig betydning for den enkelte, vil drøftelsen være avgrenset til disse avgjørelsestypene.11
Artikkelen er disponert som følger: I punkt 2 vil de rettslige utgangspunktene for utlendingsmyndighetenes omgjøringsrett behandles. I punkt 3 vil omgjøringsskjønnet («modalitets»- eller «kan»-skjønnet) i utlendingsloven § 63 behandles nærmere. I punkt 4 vil det gis
noen avsluttende betraktninger og forslag til hvordan det statsrettslige problemet reist innledningsvis kan løses.

2.	Rettslige utgangspunkter for utlendingsmyndighetenes
omgjøringsrett
Utlendingsmyndighetenes rett til å omgjøre midlertidige og permanente oppholdstillatelser reguleres blant annet av utlendingsloven § 63 første ledd, som lyder slik: «Midlertidig
og permanent oppholdstillatelse kan tilbakekalles dersom utlendingen mot bedre vitende
har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket,
eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler».

Forvaltningens rettslige spillerom kan beskrives
ved hjelp av kompetansenormmodellen:
Betingelsesside:

Modalitet:

Følgeside:

Hvis

kan

tilbakekall

i) utlendingen mot bedre
vitende har gitt uriktige
opplysninger eller fortiet
forhold av vesentlig
betydning for vedtaket,
eller

utlendings-myndighetene
treffe avgjørelse om

ii) dersom det for øvrig
følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler

10 Omgjøring kan skje som ledd i en klagesak, det vil si at parten eller noen med rettslig klageinteresse påklager
avgjørelsen innen en bestemt frist etter reglene i fvl. §§ 28 til 34. Omgjøring kan imidlertid også skje på
forvaltningens eget initiativ etter reglene om omgjøring utenfor klagesak i fvl. § 35, blant annet der det
foreligger begjæring fra noen uten rettslig klageinteresse. Det er imidlertid forskjellige saksbehandlingsregler
som gjelder for de to saksbehandlingssporene. I klagesak vil forvaltningen ha en plikt til å vurdere avgjørelsen
på ny, og de vil etter omstendighetene kunne vurdere omgjøring på samme vilkår som når førstegangs
avgjørelsen ble behandlet. Til sammenligning vil det som et utgangspunkt foreligge en revurderingsrett med
langt snevrere omgjøringsadgang der saken behandles etter reglene om omgjøring utenfor klagesak.
11 En rekke vedtak fattes etter utlendingsloven, se blant annet §§ 13, 18, 27, 27b, 35, 57, 62, 64, 66, 72, 73, 121,
122 og 124. Omgjøringsreglene som gjelder for disse avgjørelsestypene er ikke nødvendigvis de samme.
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Som det fremgår av figuren, kan vilkårene på betingelsessiden være en eller flere. Vilkårene kan være alternative (som i figuren), men de kan også være kumulative. Dette gjelder også vilkårene på følgesiden.
På samme måte som forvaltningen må forholde seg til vilkårene på betingelsessiden
av modellen, må vilkårene på følgesiden iakttas. Dersom loven bare gir adgang til tilbakekall med virkning for fremtiden, vil for eksempel et tilbakekallsvedtak være beheftet
med feil dersom det gis virkning fra et tidspunkt før vedtaket ble fattet.
Vilkårene som fremgår under hvert av kompetansenormmodellens tre ledd kan i større
eller mindre grad invitere til skjønn, og et slikt skjønn kan betegnes som hhv. betingelseskjønn, modalitetsskjønn og følgeskjønn.12 At det er grunn til å skille mellom disse skjønnskategoriene, har jeg i artikkelen ‘Omgjøringsforbehold i forvaltningsretten’ begrunnet slik:
«At de ulike formene for skjønn bør holdes fra hverandre, skyldes at det gjelder forskjellige fortolkningsmekanismer for hver av dem. Mens betingelses- og følgesskjønn er basert på et fortolkningsspillerom som rettskildene åpner for, vil modalitetskjønnet i større grad være knyttet til statsrettslige betraktninger om hvorvidt lovgiveren innvilger forvaltningen en normativ handlefrihet. For følgeskjønnet vil det stilles
skjerpede krav til hjemmelens formelle forankring: I henhold til lovkravet i Grl.
§ 113, må forvaltningsavgjørelser som danner grunnlag for inngripende følger ha
hjemmel i formell lov. Lovkravets underliggende begrunnelse om tilgjengelighet og
forutberegnelighet kan dessuten tilsi at det oppstilles et presisjonskrav til ordlydens
utforming på betingelsessiden av kompetansenormen. Slike krav til forankring og
presisjon vil til sammenligning ikke stilles til modalitetsskjønnet. Det vil derimot
oppstilles særlige krav til hvordan kompetansen praktiseres; for eksempel slik at lignende faktiske saker behandles rettslig sett likt, kfr. Grl. § 98».13
Siden denne artikkelen handler om utlendingsmyndighetenes omgjøringsrett og omgjøringsplikt – altså om forvaltningen kan, bør eller skal benytte seg av sin kompetanse – vil
jeg ikke behandle betingelses- og følgesiden av utlendingsloven § 63 i særlig detalj. For
fullstendighetens skyld vil jeg likevel kort nevne hovedlinjene. Dette skyldes at de forskjellige leddene må sees i sammenheng fordi vilkårene på både betingelses- og modalitetsleddet er relativt åpne og vage, slik at det er vanskelig å oppstille et klart skille mellom de forskjellige leddene av kompetansenormmodellen.14 Det er likevel grunn til å
12 Tøssebro, ‘Omgjøringsforbehold i forvaltningsretten’ Förvaltningsrättslig tidskrift (2018) s. 643–663, på
s. 654, der det fremgår at betingelsesskjønnet er skjønnsmessige vilkår som fremgår på betingelsessiden av
kompetansenormen, mens følgeskjønnet gjelder skjønnsmessige vilkår som angir den mulige virkningen av at
betingelsessiden er oppfylt. Modalitetsskjønnet gir retningslinjer for hvorvidt og eventuelt på hvilken måte
kompetansen skal utøves. Modalitetsskjønnet blir omtalt som «om»-skjønn av Erik Boe i Boe, ‘Hvor fritt er
det frie forvaltningsskjønnet?’ JV (1981) s. 37–57, på s. 40.
13 Tøssebro, ‘Omgjøringsforbehold i forvaltningsretten’ Förvaltningsrättslig tidskrift (2018) s. 643–663, på
s. 654–655.
14 Dette ble blant annet antatt av Høyesterett i den såkalte Trallfa-dommen, se Rt-2007-257 (36). I denne saken
opererte loven med «særlige grunner» som vilkår på betingelsessiden, mens regelens modalitet var «kan», noe
som inviterte til et hensiktsmessighetsskjønn.

Utlendingsmyndighetenes rett og plikt til å treffe vedtak om tilbakek all etter utlendingsloven § 63

påpeke at det ikke må foreligge et klart skille for at modellen skal ha nytteverdi: Inndelingen vil under enhver omstendighet bidra til å synliggjøre de underliggende hensynene
bak kompetansenormmodellens ulike ledd, og dermed også de presumptive grensene for
forvaltningens rett og plikt til omgjøring.
Når det gjelder betingelsessiden, gir første ledd av utlendingsloven § 63 tilbakekallsadgang dersom «utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger».15 Det vil
videre foreligge en tilbakekallsadgang dersom utlendingen har «fortiet om forhold av
vesentlig betydning for vedtaket». Tilbakekallsadgangen kan i begge tilfeller forklares ut
fra bevisbetraktninger, og bør ses i sammenheng med at forvaltningen ofte vil være
avhengig av at parten aktivt medvirker til sakens opplysning.16 I motsatt fall vil ikke
saken nødvendigvis være tilstrekkelig opplyst når avgjørelsen treffes. Utlendingsmyndighetene vil i et slikt tilfelle ha mulighet til å rette på eventuelle mangler ved det faktiske
grunnlaget for avgjørelsen i form av et tilbakekallsvedtak etter utlendingsloven § 63.
Det vil ikke nødvendigvis være så lett for den enkelte å vite hvilke forhold som er av
«vesentlig betydning» for avgjørelsens innhold. Hvis loven eller forskriften selv angir et
bestemt forhold som vesentlig, må man kanskje anta at den enkelte forstår hva som forventes av ham. Men dersom loven opererer med vide eller vage vilkår vil forholdets betydning
for avgjørelsen være mer usikker. I eldre teori og praksis ble det i slike tilfeller operert med
et synbarhetskrav som stilte krav til at forvaltningen tydeliggjorde overfor parten hvilke
forhold som ville være relevante for avgjørelsens innhold.17 Som jeg behandler nærmere i
boka Omgjøring, er det fortsatt holdepunkter for å operere med et slikt synbarhetskrav i lys
av nyere rettskildemateriale.18 Som konsekvens kan ikke en tillatelse kalles tilbake grunnet
tilbakeholdt informasjon dersom forvaltningen ikke har eksplisitt redegjort for at de aktuelle opplysningene vil være av «vesentlig betydning» for avgjørelsens innhold.
Videre gir utlendingsloven § 63 første ledd omgjøringsadgang der dette «følger av
alminnelige forvaltningsrettslige regler».19 Blant annet vil det foreligge omgjøringsadgang
dersom det foreligger usaklig forskjellsbehandling, der det er tatt utenforliggende hensyn
eller der det for øvrig er grovt urimelig.20 Etter bestemmelsens annet ledd kan en tillatelse
15 Om vilkåret, se Ot.prp. nr. 46 (1986−1987) s. 199. Se også NOU 1983:476 s. 324 til utlendingsloven av 1988.
Vilkåret kan ikke tolkes antitetisk: I HR-2016-2017-A fastslo Høyesteretts flertall at § 63 må forstås slik at den
også hjemler tilbakekall av vedtak som er ugyldige på grunn av et objektivt sett uriktig faktisk grunnlag,
uavhengig av om utlendingen har opptrådt svikaktig.
16 Dette er tydeliggjort i form av en lovfestet opplysnings- eller bevisføringsplikt i utl. § 83 og FOR-2009-10-151286 § 17-7, der brudd til og med er straffebelagt etter utl. § 108.
17 Frihagen, Uriktige faktiske forutsetninger som ugyldighets- og omgjøringsgrunn ved forvaltningsvedtak (1965)
s. 152–153 (under henvisning til blant annet Rt-1950-509 og Rt-1961-829, som ble videreført i en senere
artikkel, se Frihagen, ‘Omgjøring av forvaltningsvedtak’ (1970) s. 337. Se også Castberg, Innledning til
forvaltningsretten (1955) s. 203.
18 Se blant annet Rt-1998-1398, LB-2012-598, SOM-2016-3169 og JDLOV-2004-8289.
19 Fremmedloven, som senere ble avløst av utlendingsloven i 1988, hadde ingen regler om når tilbakekall kunne
finne sted. Derimot ble slike regler gitt i fremmedforskriften § 42 a og 42 b. Forskriften ga tilbakekallsadgang
dersom søkeren mot bedre vitende hadde gitt uriktige eller villedende opplysninger eller hadde fortiet om
omstendigheter av betydning for vedtaket. Bestemmelsen ble videreført i den gamle utlendingsloven av 1988 §
13, som svarer til gjeldende regel i utlendingsloven av 2008 § 63.
20 Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) s. 332.
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også tilbakekalles dersom en utlending er besluttet sendt ut fra et Schengenland ut fra vurderinger som kunne ha ført til utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
Når det gjelder følgesiden, bestemmer utlendingsloven § 63 at tillatelsen kan «tilbakekalles». Hvilken grad av tilbakekall som kan skje (i tid, omfang eller på annen måte), og
eventuelt hvilken betydning et tilbakekallsvedtak skal ha for andre mer avledede rettsposisjoner, er imidlertid ikke nærmere regulert. Alminnelige forvaltningsrettslige regler og prinsipper, blant annet vernet av velervervede rettigheter,21 forholdsmessighetsprinsippet,22 og
tidsmomentet,23 kan imidlertid oppstille absolutte skranker for tilbakekallsvedtakets innhold.

3. Kan-skjønnet i utlendingsloven § 63

Utgangspunktet for utlendingsmyndighetenes omgjøringsrett er enkelt: Om vilkårene på
betingelsessiden av kompetansenormen er oppfylt, har forvaltningen rett til å omgjøre
21 En velervervet rettighet vil si en rettighet som det offentlige har etablert ved en individuell, bindende avgjørelse, og som ivaretar visse grunnleggende aspekter ved den enkeltes liv eller virksomhet Det kan være tale
om næringstillatelser, oppholdstillatelser eller avgjørelser som sikrer den enkelte et eksistensminimum, f.eks.
avgjørelser om kontantstøtte. At velervervede rettigheter er beskyttet mot senere omgjøring, har blant annet
blitt fremholdt av Arvid Frihagen, som skriver at omgjøringskompetansen vil være innskrenket der «den private part ved det forrige vedtaket har oppnådd en beskyttet rett som hindrer forvaltningen i å omgjøre vedtaket
ved et nytt enkeltvedtak», se Frihagen, ‘Omgjøring av forvaltningsvedtak’ (1970) s. 310. Synspunktet har også
støtte i domstolspraksis. Et velkjent eksempel er den såkalte Huttiheita-avgjørelsen, inntatt i Rt-1961-1049. En
viss støtte kan dessuten finnes i tilbakevirkningsreglene slik de blir beskrevet i Rt-1996-1415 (s. 1425), JDLOV-2004-854 og JDLOV-2006-6618. Se også SOM-2012-1871, der det ble påpekt at selv om forvaltningens
omgjøringskompetanse er diskresjonær, kan omstendighetene i den konkrete sak tilsi at den private parts forventninger ble beskyttet mot senere endring. Prinsippet kommer dessuten indirekte til uttrykk i lovgivningen:
For statsborgervedtak gir statsborgerloven § 26 tredje ledd en svært snever omgjøringsadgang for statsborgerskap gitt til en person som var under 18 år. Selv om statsborgerskap ble gitt på grunnlag av opplysninger av
andre mot bedre vitende, kan vedtaket som hovedregel ikke tilbakekalles. Dette er i sterk kontrast til utgangspunktet som gjelder for midlertidige og permanente oppholdstillatelser, se HR-2016-2017-A. Som jeg behandler nærmere i Omgjøring utenfor klagesak (2021) punkt 10.2, kan eiendomsvernet i EMK TP 1 art. 1 være
et aktuelt alternativt rettsgrunnlag, se Kopecký mot Slovakia (47).
22 Forholdsmessighetsprinsippet impliserer en treleddet vurdering, nemlig 1) at avgjørelsen er egnet til å realisere
et saklig formål (egnethetskravet), 2) at avgjørelsen ikke går utover det som er nødvendig i det enkelte tilfellet
(nødvendighetskravet), og 3) at fordelene av avgjørelsen overstiger ulempene (forholdsmessighetsavveiningen). For utvisningsvedtak følger et lovfestet uforholdsmessighetskrav av utl. § 70. Når det gjelder oppholdstillatelser, opererer imidlertid ikke utlendingslovens tilbakekallsregler med noe eksplisitt krav til at tilbakekallet
må være forholdsmessig. For så vidt gjelder tilbakekallsvedtak etter utl. § 37 (1) e, har imidlertid Høyesterett i
HR-2018-572-A lagt til grunn at det ikke kan innfortolkes et forholdsmessighetskrav. Dette vurderingsresultatet er etter mitt syn pussig. De underliggende hensynene som begrunner et forholdsmessighetsprinsipp – især
avgjørelsens betydning for den enkelte – tilsier med tyngde at et slikt prinsipp må gjelde. Siden prinsippet
bidrar til å sikre at avgjørelsen er egnet til å realiserer et saklig formål, at den ikke går utover det som er nødvendig, og at fordelene med avgjørelsen overstiger ulempene, vil den tydeliggjøre premissene og konsekvensene av et tilbakekallsvedtak for forvaltningen, den enkelte og samfunnet ellers. I lys av lovhistorikken er
Høyesteretts tilnærming vanskelig å forstå: Under forberedelsen av utlendingsloven 1988, som i stor grad har
blitt videreført ved utlendingsloven av 2008, foreslo utvalget en bestemmelse om at tilbakekall ikke burde skje
hvis utlendingen pga. manglende tilknytning til hjemlandet eller andre forhold vil «rammes uforholdsmessig
hardt», se NOU 1983: 46 s. 324. Selv om departementet var enig i at det måtte legges vekt på slike omstendigheter ved vurderingen om tilbakekall burde skje, ble ordlyden ikke vedtatt. Departementet ønsket å tydeliggjøre hovedinnholdet i tilbakekallsadgangen – og her var tilbakekallsgrunnene overfor utlendingen det viktigste, se Ot.prp. nr. 46 (1986–1987) s. 77 samt om informasjonshensyn Ot.prp. nr. 46 (1986–1987) s. 199. Etter
mitt syn må det også utenom de lovregulerte tilfellene gjelde et alminnelig forholdsmessighetsprinsipp, se
nærmere Omgjøring (2021) punkt 5.8.3.
23 Tidsmomentet kan utgjøre en absolutt skranke der det har gått særlig lang tid, uten at det er mulig å fastsette
noen konkret frist, se nærmere SOM-2012-1080 om tidsperspektivet og omgjøring til partens skade.
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avgjørelsen. Dette utgangspunktet følger uttrykkelig av utlendingsloven § 63, som
bestemmer at utlendingsmyndighetene «kan» tilbakekalle oppholdstillatelser der nærmere betingelser er oppfylt. Som det fremgår av Ot.prp. nr. 4 (2004−2005) s. 15, har forvaltningen som utgangspunkt «ikke plikt til å omgjøre et vedtak selv om det har kompetanse til det».24 Ordet «kan» må altså tolkes som en kompetanse – det vil si en evne til å
treffe bindende avgjørelser, men også som en frihet – i betydningen fravær av påbud og
forbud (i motsetning til plikt). Utlendingslovens utgangspunkt faller dermed sammen
med utgangspunktet som gjelder på mange forvaltningsområder.25
Jeg har så langt slått fast at det vil foreligge en omgjøringsrett for utlendingsmyndighetene der betingelsene for omgjøring foreligger. Helt fri vil imidlertid ikke omgjøringsadgangen alltid være: For visse typer feil eller forhold, må «kan» tolkes som «skal» eller
«bør», eventuelt som «skal ikke» eller «bør ikke». Dersom tillatelsen for eksempel er gitt
på grunnlag av feil identitet, følger det av RS-2012-009 punkt 11 at alle tillatelser med
den gamle identiteten «som hovedregel» «skal» tilbakekalles. Men også dersom avgjørelsen i og for seg er fri for feil, kan etterfølgende forhold etter omstendighetene medføre en
omgjøringsplikt: Dersom flyktningen har reist til hjemlandet i strid med forutsetningene
for opphold i Norge, følger det av GI 03/2020 pkt. 3.3.5 at UDI i slike tilfeller «skal» fatte
vedtak om tilbakekall. En permanent oppholdstillatelse til en flyktning kan ikke kalles
tilbake etter utlendingsloven § 37 ifølge instruks GI 03/2020 punkt 3.3.
Det er forutsatt at modalitetsmarkøren «kan» i omgjøringssammenheng impliserer en
plikt for forvaltningen til å foreta en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering av om
enkeltvedtaket bør omgjøres.26 Ulike momenter vil inngå i denne helhetsvurderingen.
Blant annet vil det være av betydning om omgjøring vil være til den enkeltes gunst eller
ugunst, tiden som har gått siden førstegangsavgjørelsen ble truffet, graden av klanderverdighet og innrettelse hos den private og feilens art.27 De ulike momentene som helhetsvurderingen inviterer til, vil også gi veiledning for realitetsavgjørelsens innhold: Om fei-

24 Om det tilsvarende modalitetsskjønnet i utlendingsloven av 1988 fremgår det at «det er ikke riktig å gi noe som
nærmer seg et pålegg om tilbakekall i loven. […] Her som ellers må forvaltningen vurdere hvilke konsekvenser
det skal få hvis det foreligger en tilbakekallsgrunn», se Ot.prp. nr. 46 (1986−1987) s. 77.
25 Se f.eks. Ot.prp. nr. 100 (2002–2003) s. 157 om mattilsynets beslagsadgang etter matl. § 23 (1), Ot.prp. nr. 45
(2007–2008) s. 35 om pbl, Prop. 139L (2014–2015) s. 79–80 om omgjøring på trygderettsfeltet, Ot.prp. nr. 41
(2004–2005) s. 233 om omgjøring etter statsborgerl. § 26 og NUT 1977:1 s. 52 om omgjøring av
forurensningstillatelser.
26 Se blant annet Rt-1986-800 (s. 809–810), Rt-1995-738 (s. 741), Rt-2010-376 (40), Rt-2012-277 (27) og Rt2011-111 (51). Fra lagmannsrettspraksis, se LB-2016-89668 og LH-2005-119464. Fra
Sivilombudsmannspraksis kan nevnes SOMB-1996-46 og SOMB-2005-83. Synet fremgår også av
forvaltningspraksis, se VMM-2015-2, TUDEP-2017-1253-25 og KMD 14/6631-7. På utlendingsfeltet kommer
dette til uttrykk i blant annets UDIs skriv, f.eks. UDI-2010-012.
27 For praksis som eksplisitt angår kan-vurderingen, se SOM-2014-3496. Se også LH-2005-119464. Se i samme
retning SOMB-2005-83, LG-2004-25685 og LB-2012-598. Disse momentenes betydning er også fremhevet i
utredningen av ny forvaltningslov, kfr. Forvaltningslovutvalgets utredning (NOU 2019:5) s. 411. Etter min
vurdering bør også avgjørelsens karakter og tilbakebetalings- og erstatningsbetraktninger også hensyntas, se
nærmere Tøssebro, Omgjøring (2021) kapittel 9. Blant de nevnte momentene vil særlig skyldmomentet og
innrettelseshensynet være av betydning på utlendingsfeltet. For så vidt gjelder skyldmomentet, fremgår det av
Ot.prp. nr. 46 (1986−1987) s. 77 at det kan være større grunn til å reagere med et tilbakekall der myndighetene
har blitt ført bak lyset på en planmessig og omstendelig gjennomført måte. Der utlendingen samvittighetsfullt
har bidratt til å opplyse saken vil for eksempel eventuelle innrettelseshensyn veie tyngre enn der han har gitt
misvisende eller direkte uriktige opplysninger.
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len skal ratihaberes, om avgjørelsen helt eller delvis skal endres, og om en eventuell
endring skal gis virkning for fortiden eller fremtiden.28
De momentene som inngår i forvaltningens kan-skjønn vil langt på vei svare til den
helhetsvurderingen som enkelte forfattere vil hevde inngår i ugyldighetsvurderingen.29
Mine undersøkelser av domstolpraksis viser imidlertid at det er svært svak dekning for et
slikt krav: For å statuere ugyldighet vil det være tilstrekkelig at det foreligger en rettslig
feil eller mangel som har virket inn på avgjørelsens innhold, at den er vesentlig og/eller
uforsvarlig.30 Selv for saksbehandlingsfeil – der behovet for en helhetsvurdering formodentlig er størst, ettersom slike feil ikke nødvendigvis gjør avgjørelsen lovstridig eller
uskjønnsom – finnes det flere eksempler der fvl. § 41 har blitt tolket antitetisk av domstolene.31 Avgjørelsen har med andre ord blitt regnet som «ugyldig» så lenge det foreligger
en feil som har virket inn på avgjørelsens innhold, uten at det har blitt foretatt noen helhetsvurdering.

28 Se f.eks. Ot.prp. nr. 75 (2007–2008) s. 191, samt 137–138 om innrettelseshensynet.
29 Se bl.a. Eckhoff & Smith, Forvaltningsrett (2018) s. 475 (der uttrykket «interesseavveining» blir brukt), Backer, Naturvern og naturinngrep (1986) s. 810 og Shetelig, ‘Saksbehandlingsfeil og ugyldighet: Betydningen av
feils innvirkning på et forvaltningsvedtaks gyldighet’ (2013) s. 267–268. Se for øvrig Frihagen, Forvaltningsrett (bind 3) (1992) s. 52, Graver, Alminnelig forvaltningsrett (2015) s. 489–490 og Grimstad & Halvorsen,
Forvaltningsloven i kommunene (2011) s. 613. Synspunktet er særlig fremført i relasjon til fvl. § 41, der det har
blitt argumentert for at fvl. § 41 ikke kan tolkes antitetisk, men må suppleres med en helhetsvurdering, se Boe,
Innføring i juss (bind 2) (1993) s. 832. Erik Boe har hevdet at denne tolkningen følger av forarbeidene, men
noen konkret henvisning blir ikke gitt. Jeg har ikke funnet klar støtte for Boes anførsel i mine kildeundersøkelser. En viss støtte kan finnes i Innst. O. nr. 2 (1966–1967) s. 16, der det fremgår at fvl. § 41 åpner opp for å
trekke inn andre momenter, som «virkningen av ugyldighet og betydningen av at saksbehandlingsreglene på
vedkommende saksområde håndheves særlig strengt».
30 Eksemplene der Høyesterett konstaterte ugyldighet uten å foreta en helhetsvurdering er mange: I Rt-1951-19 var
avgjørelsen etter førstvoterendes syn «så urimelig og så stridende mot alminnelig samfunnsoppfatning» at den
måtte «ansees rettsstridig og derfor erklæres ugyldig», se s. 24. I Rt-1998-1398 ble fvl. § 41 tolket antitetisk da
førstvoterende i et obiter dictum uttalte at «[n]år tre av tretten medlemmer, herunder lederen, var inhabil, kan det
imidlertid heller ikke være særlig tvilsomt at vedtaket må kjennes ugyldig også på dette grunnlag, jf. forvaltningsloven § 41». Førstvoterende fikk tilslutning fra de øvrige dommerne i saken. I Rt-2002-1298 hadde førstvoterende vanskelig for å se at ileggelsen av en tvangsmulkt hadde hjemmel i oppdrettsloven § 17, og at loven
hjemlet en ordning som stod i et problematisk forhold til Grl. § 96. Vedtaket var derfor ugyldig, se s. 1307–
1308. I Rt-2009-354 var fylkesmannen avgjørelse om å stanse et pågående arbeid basert på feil forståelse av
lovens ordlyd. Førstvoterende konkluderte med at vedtaket var ugyldig – uten å foreta en helhetsvurdering, se
(66). I HR-2017-1258-A var metoden som ble anvendt for å verdsette slit og elde, ikke forenelig med lovens
vilkår slik disse var utviklet i domstolpraksis: Vedtakene måtte derfor settes til side som ugyldige, se (89) og
(111). I Rt-2011-948 oppfylte ikke et utvisningsvedtak lovens krav til forholdsmessighet etter utl. (1988) § 29.
Vedtaket var av den grunn ugyldig, se (63) og (65). I Rt-2015-93 ble et utvisningsvedtak kjent ugyldig fordi det
var uforholdsmessig, se (82). Se ellers den dissenterende dommers votum i HR-2017-2428-A, der en avgjørelse
var ugyldig da den var i strid med SP, uten at det ble foretatt noen helhetsvurdering, se (137). Se også den dissenterende dommers votum i Rt-2012-2039, da begrunnelsen i vedtaket reiste betydelig tvil om riktig avveiningsnorm var anvendt: Vedtaket måtte da kjennes ugyldig, se (112). Se i samme retning Rt-1907-89.
31 I Rt-1983-1290 forelå det etter førstvoterendes syn slike feil ved behandlingen av en klage som kunne ha virket
«bestemmende på innholdet» av avgjørelsen. Dette måtte etter flertallets syn føre til at «vedtaket kjennes
ugyldig, jfr. forvaltningsloven § 41». Avgjørelsen ble avsagt under dissens 4–1. Etter mindretallets syn var
kvalifikasjonskravet ikke oppfylt, se s. 1298. Se også Rt-1998-1398 behandlet ovenfor og mindretallets votum
i HR-2017-2247-A (141).
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I forvaltningslovens forarbeider er det oppstilt en klar forutsetning om at ugyldighetslæren skal spinnes over domstolspraksis.32 Dersom forvaltningslovens forarbeider skal tas på alvor, er det kun ved svært sterke anstrengelser at et krav om en helhetsvurdering lar seg oppstille.33 I forbindelse med mine undersøkelser av domstolpraksis har jeg bare funnet ett eksempel der Høyesterett faktisk foretar en helhetsvurdering som ledd av en ugyldighetsvurdering,34 nemlig i HR-2016-2017-A. Spørsmålet i saken var om henvisningen til «alminnelige forvaltningsrettslige regler» i utlendingsloven § 63 medførte at forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c gjaldt uavkortet der avgjørelsen bygde på uriktig faktum. Førstvoterende, som fikk tilslutning
fra tre andre dommere, bemerket i avsnitt 73: «Som jeg allerede har slått fast, hefter
det en innholdsmangel ved vedtak som hviler på et uriktig faktisk grunnlag. Forvaltningsrettens klare utgangspunkt er at slike innholdsmangler medfører ugyldighet.
Noen helt unntaksfri regel er dette likevel ikke, og det enkelte vedtak må vurderes
konkret. Når det er aktuelt å statuere ugyldighet til ugunst for parten, har det blant
annet betydning hvor lang tid som har gått og i hvilken grad parten har innrettet seg
etter vedtaket, se Eckhoff/ Smith, Forvaltningsrett, 10. utgave, 2014 side 463».
Utover en enkel henvisning til juridisk teori, ble synspunktet ikke begrunnet.
Uttalelsen ble gitt som et obiter dictum med særlig sikte på lagmannsrettens videre
behandling av saken.35 Selv om ordbruken indikerer at vurderingsnormen var ment å
gjelde generelt, ble avgjørelsen avsagt på et rettsområde der hensynet til parten gjør
seg særlig gjeldende. Det er dermed ikke gitt at den uten videre kan legges til grunn
for andre sakstyper. Siden saken gjaldt en bestemt type ugyldighetsgrunn, er det dessuten usikkert om kravet også vil gjelde for andre typer feil der andre hensyn gjør seg
gjeldende. Etter min vurdering er det derfor usikkert om det kan trekkes slike drastiske generelle konklusjoner som denne enkeltavgjørelsen ellers kan friste til. Dersom avgjørelsesmaterialet vurderes under ett, foreligger det ingen langvarig og entydig domstolpraksis som tilsier at det gjelder et ulovfestet tilleggskrav om en helhetsvurdering i ugyldighetsvurderingen.36
Ettersom en helhetsvurdering gjør det mulig å sikre konkrete rimelighetshensyn
i større grad enn det mer rigide ugyldighetsgrunner kan tillate, vil behovet for å
inkorporere en helhetsvurdering i ugyldighetslæren være sterkest der domstolene kan
32 Ot.prp. nr. 3 (1976–1977) s. 98. Se også Innst. O. nr. 2 (1966–1967) s. 16.
33 Se henvisningene i fotnote 28 og 29.
34 Utenom HR-2016-2017-A, har Siri K. Venemyr i tillegg funnet én avgjørelse som tilsier at det må oppstilles en
helhetsvurdering, nemlig Rt-1992-1700. Men ettersom saken gjaldt en pønal reaksjon som ble behandlet etter
straffeprosesslovens regler, kan det diskuteres om saken har særlig overføringsverdi til forvaltningsrettens område.
35 Slik Høyesteretts ankeutvalg hadde skåret til saken, falt det utenfor Høyesteretts oppgave å foreta en helhetsvurdering. Det ble forutsatt at denne måtte gjøres av lagmannsretten ved den nye behandlingen av saken. Ved
lagmannsrettens fornyede vurdering, LB-2016-164672, ble det foretatt en helhetsvurdering. Men i lys av
Høyesteretts klare føringer om at en slik vurdering skulle foretas, er dette ikke spesielt iøynefallende. Et bedre
eksempel på at lagmannsretten uoppfordret foretar en helhetsvurdering, er LH-2005-119464. I denne saken kan
det imidlertid fremstå som uklart om lagmannsretten behandler kravene som stilles til forvaltningens utøvelse
av kan-skjønnet.
36 Flere og ytterligere argumenter blir behandlet i Omgjøring (2021) punkt 4.3.1
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treffe realitetsvedtak: På forvaltningens hånd vil en helhetsvurdering konsumeres av
forvaltningens «kan»-skjønn, som impliserer en plikt til å foreta en vurdering der de
samme momentene inngår (se over).

4. Avsluttende betraktninger
Farida-saken illustrerer forvaltningen vide omgjøringsadgang: Det foreligger nærmest en
ubegrenset rett til å vurdere en sak på ny og i den forbindelse ratihabere eventuelle feil
ved en avgjørelse før resultat på ny stadfestes. Dermed vil parten måtte bære belastningen
med klage og/eller søksmål i en uendelig regress.
I 2012 ble det foreslått at UNE skulle legges ned, og at klagebehandlingen skulle
overføres til en forvaltningsdomstol.37 Men ettersom regressproblematikken først og
fremst er en følge av forvaltingens vide revurderings- og omgjøringsadgang, vil problemene antagelig ikke løses ved å endre den institusjonelle tilhørigheten og/eller navnet på
vedtaksmyndigheten.
En mer nærliggende tilnærming vil være å vedta regler som innsnevrer forvaltningens adgang til å vurdere en sak på ny. Straffeprosessloven § 393 gir en svært snever
adgang til å gjenoppta en sak som er bindende avgjort til skade for siktede. Særlig der det
har gått lang tid, eller der forvaltningen har forsømt sin utrednings- eller begrunnelsesplikt, kan det være nærliggende å operere med en hevet terskel for at saken skal kunne
vurderes på ny med et negativt utfall for den enkelte.

37 Dokument 8:127 S (2011−2012) s. 4.
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EN FORNUFTIG PERSON
Ellers legger vi til grunn den forståelse en fornuftig person
i samme stilling rimeligvis ville hatt under tilsvarende forhold
Be en narkoman stå i samme stilling som en fornuftig person
Se en flyktning fra Iran under tilsvarende forhold
Hør om en morder kan si noe fornuftig
Spør om en tidligere straffet har forståelse
Se en psykiater etterligne sjelsevner hos en fornuftig person
Be en politimann skifte stilling, og se hva som skjer
La en demonstrant brette sine faner, og be om forståelse;
la en politiker gjøre tilsvarende
Ellers legger vi til grunn at loven er lik for alle
fornuftige personer

Simon. Ondskap satt I system. 2018.

Cathrine Grøndahl [2003]. Lovsang.

172

Fengselsrett

Isolert fra menneskerettigheter
Marit Lomundal Sæther

1 Bakgrunn
Isolasjon av fanger i norske fengsler har lenge vært et alvorlig problem. Isolasjon brukes
for ofte og for lenge, også overfor sårbare fanger. Lovhjemlene er for skjønnsmessige og
vide, uten eksplisitte menneskerettslige skranker. Praktiseringen er i mange tilfeller ulovlig, begrunnet med bygnings- eller bemanningsmessige forhold som ikke er akutte, slik
loven stiller vilkår om for at isolasjon skal kunne anvendes. Prosedyren er rettssikkerhetsmessig problematisk. I tillegg isoleres fanger i et ukjent omfang uten at det fattes vedtak,
såkalt de facto isolasjon.
Helserisikoen ved isolasjon har vært kjent siden 1800-tallet.1 Skadevirkningene er
mange og varierer for hver enkelt. Ulike mennesker skades i ulik grad og innenfor ulike
områder; noen får kognitive forstyrrelser som problemer med å huske eller konsentrere
seg, andre får følelsesmessige forstyrrelser som angst og sinneutbrudd, og atter andre får
fysiske symptomer som hodepine og mageproblemer. Enkelte rammes på flere av områdene. Isolasjon kan utløse tidligere psykiatriske lidelser, og noen få blir psykotiske.2
For mer enn 25 år siden begynte internasjonale menneskerettighetsorganer å rapportere om problematiske forhold ved isolasjon av fanger i norske fengsler. Jussbuss er en av
få nasjonale aktører som har meldt bekymring i årtier.

2 Lysere fremtid?
Myndighetene har ikke tatt problemstillingen alvorlig, og samfunnsdebatten har uteblitt.
Inntil nylig.
«Når jeg blir spurt om hva som er den mest alvorlige menneskerettsutfordringen i
Norge, svarer jeg isolasjon av innsatte i norske fengsler og behandling av innsatte
med psykiske lidelser, og det har jeg svart lenge.»3
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Denne uttalelsen fra januar 2020 bør vekke oppsikt og få konsekvenser, særlig i en nasjon
hvor den gjengse oppfatning kan virke å være at myndighetene ikke begår menneskerettighetsbrudd overhodet. Mestad uttalte i samme anledning at det finnes flere saker fra Den
europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) med lignende forhold som i norske
fengsler hvor det er fastslått brudd på forbudet mot umenneskelig og nedverdigende
behandling. Hun vurderte at det bare er et tidsspørsmål før det foreligger fellende dommer mot Norge nasjonalt eller internasjonalt, om det ikke tas resolutte grep.
Mestad uttalte seg i en høring på Stortinget hvor temaet var Sivilombudsmannens særskilte melding om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler. Sivilombudsmannens enhet for forebygging av tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling
(forebyggingsenheten) har siden opprettelsen i 2014 bidratt til å offentliggjøre informasjon
om, kritisere og anbefale endringer i isolasjonspraksis. Forebyggingsenheten gjorde så
alvorlige funn ved 20 fengselsbesøk gjennom fire år at Sivilombudsmannen i juni 2019
valgte å overlevere særskilt melding til Stortinget – Sivilombudsmannens sterkeste virkemiddel. Meldinga gikk ut på at norske fengsler i altfor stor og økende grad bruker isolasjon. Sivilombudsmannen var bekymret for pågående menneskerettighetsbrudd:
«De samlede funnene tegner et alvorlig bilde av bruken av isolasjon i norske fengsler,
og viser at det er en betydelig risiko for at de isolerte blir utsatt for umenneskelig
eller nedverdigende behandling.»4
Tydeligere kan de nasjonale menneskerettighetsinstitusjonene neppe være uten å gå inn i
enkeltsaker.
Stortinget behandlet innstillinga fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om den særskilte meldinga fra Sivilombudsmannen.5 Det ble fattet enstemmig vedtak i saken i april
2020:
«Komiteen mener at de samlede funnene i meldingen tegner et alvorlig bilde av bruken av isolasjon i norske fengsler. Omfanget av isolasjon er stort, og det er betydelig
risiko for at isolerte blir utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling. Komiteen viser også til at Norge flere ganger har blitt advart mot dette, uten at advarslene
har blitt tatt på stort nok alvor.»
Hva har så skjedd etter at Stortinget våkna i 2020? Er det endelig lov å håpe på bedre tider
innenfor murene for dem som sitter innerst inne i bygningen, nederst nede i kjelleren, på
rundt 10 kvm omringet av betong og metall, og som ikke får kontakt med andre mennesker? Først litt fakta om isolasjon i norske fengsler.

Adele Matheson Mestad, Direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter
1 Peter Scharff Smith og Ida Koch, «Isolationens følgevirkninger – fra 1800-tallet til i dag», i boka Isolasjon, et
fengsel i fengselet (2019).
2 Peter Scharff Smith, «The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief History and Review of
the Literature, Crime and Justice 34 nr. 1 (2006) side 441–528.
3 Direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mestad, i høring om isolasjon i
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 14.01.20. Mestad har vært ansatt ved NIM siden institusjonen ble
operativ i 2016.

4 Dokument 4:1 (2019–2020) Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen
grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse side 32.
5 Innst. 172 S (2019–2020).
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3 Isolasjon i teori og praksis
Det menneskerettslige utgangspunktet er at fanger ikke skal utsettes for ytterligere inngrep enn det som følger av å frihetsberøves i fengsel.6 Så langt det er praktisk mulig, skal
fanger i norske fengsler ha adgang til fellesskap under sysselsetting og på fritida.7
Det finnes ingen norsk rettslig standard for hvor mye tid en fange har rett til å tilbringe utenfor cella per døgn. Det er opp til det enkelte fengsel, og den enkelte avdeling,
å bestemme når fangene skal låses ut om morgenen og inn om kvelden. Sivilombudsmannen har avdekket store ulikheter mellom fengsler og avdelinger.8
Det finnes heller ingen norsk rettslig standard for hva isolasjon er. FN definerer isolasjon som innlåsing av fanger i 22 timer eller mer i døgnet uten meningsfull menneskelig
kontakt.9 Det at kontakten skal være meningsfull, betyr at den skal være en empatisk og
vedvarende sosial samhandling. Sporadisk kontakt, som ved utdeling av mat, post eller
medisiner, regnes ikke som meningsfull. Heller ikke indirekte kontakt som roping mellom celler regnes som meningsfull menneskelig kontakt.10
Isolasjon kan besluttes av ulike instanser med ulike hjemmelsgrunnlag. Påtalemyndigheten kan beslutte isolasjon ved pågripelse og plassering på glattcelle i politiarrest.11
Domstolen kan isolere varetektsfanger.12 Det er imidlertid kriminalomsorgens isolasjonspraksis som er tema for denne artikkelen. Kriminalomsorgen kan beslutte isolasjon overfor enhver innsatt, både varetektsfanger og fanger på dom.13 I tillegg er det avdekket at
mange fanger i praksis er isolert uten at det er fattet vedtak.14 Slik de facto isolasjon kan
ramme både varetektsfanger og domsinnsatte.
Det varierer hvordan isolasjonen gjennomføres i det enkelte fengsel og det enkelte
tilfelle. Noen isoleres på egen celle, men i mange fengsler overføres isolerte fanger til
restriktive avdelinger. Ofte er det mottaksavdelingen i fengslet, eller det kan være en helt
egen avdeling, som for eksempel avdeling G ved Ila fengsel.
Isolasjon kan foregå i mange former i anstalter hvor mennesker berøves friheten.
Kriminalomsorgen kan beslutte isolasjon som reaksjon på brudd på fengselsregelverket,
isolasjon av hensyn til orden og sikkerhet, isolasjon av praktiske hensyn og såkalt frivillig
6 Isolasjon er et inngrep i fangens rett til privatliv etter EMK artikkel 8, jf. bl.a. Dokument 18 (2015–2016)
Melding for året 2015 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, avgitt til Stortinget 1. april
2016.
7 Straffegjennomføringsloven § 17.
8 Se Sivilombudsmannens særskilte melding om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt (heretter
Sivilombudsmannens særskilte melding), Dokument 4:3 (2018/19) side 39 med videre henvisninger til
forebyggingsenhetens besøksrapporter.
9 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), (heretter
Mandela-reglene), A/RES/70/175, regel 44.
10 Marte Rua og Peter Scharff Smith (red.) (2019), Isolasjon, et fengsel i fengselet side 21, med videre henvisning
til Penal reform international, PRI (2017). Essex paper 3: Initial guidance on the interpretation and
implementation of the UN Nelson Mandela Rules side 88–89.
11 Straffeprosessloven kapittel 14.
12 Straffeprosessloven §§ 186 annet ledd og 186 a.
13 Straffegjennomføringsloven §§ 37, 38, 39, 40 og 52.
14 Se for eksempel FNs torturkomité, avsluttende merknader til Norges 8. rapport om gjennomføringen av FNs
torturkonvensjon, 5. juni 2018, CAT/C/NOR/CO/8, avsnittene 17 b).

Isolert fra menneskerettigheter

isolasjon. Alle disse isolasjonsformene kan besluttes på fengselsnivå med umiddelbar
virkning. Isolasjon må ikke forekomme på en nedverdigende måte.15 En beslutning om
isolasjon må være nødvendig i det enkelte tilfellet og være proporsjonal med det kriminalomsorgen søker å oppnå med inngrepet.16
Isolasjon som reaksjon på brudd på fengselsregelverket kan besluttes i medhold av
straffegjennomføringsloven §§ 39 og 40. § 39 hjemler umiddelbar utelukkelse i inntil 24
timer som følge av brudd på regler om ro, orden og disiplin. § 40 hjemler utelukkelse fra
fritidsfellesskapet i inntil 20 dager som reaksjon på brudd på reglene om ro, orden og
disiplin. Fangen skal etter bestemmelsen kun avskjæres fra fritidsfellesskapet og har dermed rett til å delta i fellesskap under sysselsetting som skole eller arbeid, noe som kan
avverge at det blir tale om innlåsing på cella i mer enn 22 timer i døgnet. Dersom fangen
ikke har dagaktivitet, vil alternativet imidlertid ofte være innlåsing på cella, og fangen
kan dermed bli de facto isolert som følge av tap av fritidsfellesskap.
Adgangen til å bruke isolasjon som disiplinærstraff ble begrenset til de ovenfor
nevnte tiltakene i 2001. Tidligere var det videre hjemmel for bruk av isolasjon som disiplinærstraff. Mange er imidlertid bekymret for at den reelle årsaken til bruk av isolasjon i
mange tilfeller fremdeles er en disiplinærreaksjon:
«Blant annet på grunn av svært skjønnsmessige inngrepshjemler for isolasjon [som forebyggende tiltak], og på grunn av antallet registrerte vedtak, er det grunn til å frykte at isolasjon fortsatt brukes som disiplinærstraff, men nå formelt under en annen merkelapp.»17
Isolasjon av hensyn til orden og sikkerhet kan besluttes i medhold av straffegjennomføringsloven § 37 om utelukkelse fra fellesskapet som forebyggende tiltak. Isolasjon som forebyggende tiltak kan også besluttes etter § 38 om sikkerhetsseng og sikkerhetscelle. Bestemmelsene som hjemler isolasjon, er skjønnspregede. Særlig gjelder det § 37 første ledd bokstav e, som hjemler isolasjon for å opprettholde ro, orden og sikkerhet. Den nedre grensen
for å opprettholde «orden» er for eksempel svært uklar. Sivilombudsmannen har hatt til
behandling en sak hvor en fange hadde forsovet seg to ganger og fikk vedtak om utelukkelse.18 De vagt angitte kriteriene gir både rettssikkerhetsmessige og menneskerettslige utfordringer. Kriminalomsorgens oversikt over hel utelukkelse viser at vilkåret «ro, orden og
sikkerhet» ble brukt i en stor andel av vedtakene fra januar 2020 til mars 2021, flere av
månedene i rundt halvparten av vedtakene dersom man ser bort fra covid-19-isolasjon.19
Isolasjon av praktiske hensyn kan besluttes i medhold av straffegjennomføringsloven
§ 37 åttende ledd. Det kreves akutte bygningsmessige eller bemanningsmessige forhold
som nødvendiggjør bruk av isolasjon. Kravet om akutte forhold gir anvisning på en snever unntaksregel.

15 EMK artikkel 3 forbyr tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling.
16 EMK artikkel 8 nr. 2.
17 Marte Rua, Peter Scharff Smith, Thomas Horn og Johannes F. Nilsen, «Isolasjon i skandinaviske fengsler – en
oversikt», i boka Isolasjon, et fengsel i fengselet (2019) side 56.
18 Sivilombudsmannens sak 2006/993.
19 https://www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.535936.no.html
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Ikke-akutte bygnings- og bemanningsmessige forhold er trolig ofte årsaken til at fanger blir sittende de facto isolert.20 Om lag 200 av fengselsplassene i Norge befinner seg på
avdelinger uten fellesskapsareal.21 Fangen får så små muligheter til fellesskap at hen i
praksis sitter isolert.22 Det er også dokumentert de facto isolasjon som følge av planlagt
redusert bemanning i helger som sparetiltak.23 Enkelte har sittet årevis i de facto isolasjon.24 Over halvparten av isolasjonstilfellene som ble registrert under dagsmålinger i
2018, var uten vedtak.25 Manglende vedtak skaper uklarhet om hvorvidt terskelen for
bruk av isolasjon er oppfylt, fangen får ingen begrunnelse eller reell klagemulighet, og
inngripende tiltak blir ikke synliggjort på overordnet nivå. For å forebygge de facto isolasjon sendte Kriminalomsorgsdirektoratet i september 2019 instruks om at alle fanger skal
ha minst to timers fellesskap per dag.26
Den siste isolasjonsformen som kan besluttes på fengselsnivå, er såkalt frivillig isolasjon, jf. straffegjennomføringsloven § 37 niende ledd. Enkelte fanger makter ikke å
være i fellesskapet, for eksempel som følge av sin helsesituasjon, utrygghet eller frykt.
Kriminalomsorgen plikter å legge til rette for at fangene skal føle seg trygge, og for at
psykiske lidelser ikke skal være til hinder for meningsfull menneskelig kontakt. Det er
imidlertid trolig at mange selvisolerer seg som følge av at fengselet ikke greier å tilrettelegge tilstrekkelig for deltagelse i fellesskapet.27
Det er enkelt å gjennomføre isolasjon både juridisk og i praksis. Etisk er det imidlertid svært problematisk. Å plassere en fange i isolasjon er en massiv begrensing i hverdagen, som allerede er svært rigid og avsondret fra storsamfunnet. Inngrepet innebærer
gjerne en begrensning i fangens bevegelsesfrihet, frihet til å kommunisere med andre
fanger og frihet til å lage seg ønsket mat ved behov, til å gå på toalettet uten å forhøre seg
med fengselsbetjenter, til å dusje og vaske seg når man vil, og til å skaffe seg ønsket stimuli for hjernen. Å bli fratatt muligheten til å tilfredsstille elementære behov kan igjen
medføre at det blir vanskelig å få hvile og sove, opprettholde adekvat døgnrytme og få
utløp for vanskelige følelser som frustrasjon og sorg.
De sterke begrensningene i, eller føringene for, grunnleggende behov utsetter fangen
for helsemessig fare. Særlig mangelen på meningsfull menneskelig kontakt trekkes frem
som helseskadelig.
20 Sivilombudsmannens særskilte melding side 32 og 38.
21 Marte Rua, Peter Scharff Smith, Thomas Horn og Johannes F. Nilsen, «Isolasjon i skandinaviske fengsler – en
oversikt», i boka Isolasjon, et fengsel i fengselet (2019) side 68.
22 Se f.eks. Sivilombudsmannens forebyggingsenhets rapport fra Bergen fengsel, 18.12.14 side 17–18, CPT/Inf
(2006) 14 punkt 62 og CPT/Inf (2019) 1 punkt 86.
23 Se Sivilombudsmannens sak 2007/894 og Sivilombudsmannens forebyggingsenhets rapport fra Tromsø
fengsel, 24.10.14 side 17–18.
24 CPT/Inf (2019) 1 punkt 86 fra Bergen fengsel: « A few prisoners had been held for several years de facto in a
solitary-confinementtype regime which was neither a disciplinary nor a security measure and devoid of a legal
basis.»
25 Sivilombudsmannens særskilte melding side 36.
26 Kriminalomsorgsdirektoratet, «Rettspraksis fra norske domstoler vedrørende isolasjon av innsatte og
varetektsfradrag», 10. september 2019.
27 Sivilombudsmannens særskilte melding side 44 og 56.
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4 Hvorfor er isolasjon et problem?
Meningsfull sosial kontakt med andre mennesker er et grunnleggende behov. Vi er sosiale
vesener som har behov for samhandling, samtaler og nærhet med andre mennesker. I tillegg har vi behov for selvbestemmelse, bevegelsesfrihet og handlefrihet. Med et fengselsopphold følger sterke begrensninger i disse frihetene. Men innenfor murene eksisterer det
samfunn og fellesskap hvor den mer begrensede friheten har stor verdi. Ytterligere
begrensninger i fangenes frihet er desto mer inngripende. Isolasjon utgjør, med unntak av
å bli lagt i belteseng, den mest ekstreme form for inngrep i en fanges friheter.
Isolasjon utsetter den enkelte for stor helserisiko.28 Det er umulig på forhånd å vite
hvor sårbar en person er for isolasjon. Risikoen for helseskade øker over tid, men enkelte
får umiddelbare stressreaksjoner. Umiddelbare stressreaksjoner oppstod hos en av mine
klienter, som var 16 år da han ble plassert i isolasjon på glattcelle. Han hadde vondt i
fingeren, noe han orienterte politipatruljen om. Han fikk beskjed om å si fra dersom tilstanden forverret seg, og det gjorde han:
«Cirka en time etter at jeg ble satt inn på cella ringte jeg på arrestforvarer og sa at jeg
hadde vondt i fingeren min. Arrestforvarer sa at de ikke kunne gjøre noe med det.
En time etter dette ringte jeg igjen på arrestforvarer og sa at fingeren var blitt verre.
Arrestforvarer lurte på hvorfor jeg ikke hadde sagt ifra tidligere, og sa at de skulle se
på det i morgen.
Da ble jeg veldig stressa og følte at veggene nærmet seg meg mens jeg lå på cella. Jeg
følte meg ukomfortabel og hjelpeløs. Jeg følte det var dårlig luft på cella, og at jeg
ikke fikk puste ordentlig.
Jeg ble så redd at jeg ville dunke hodet i veggen. Jeg banka på døra da jeg hørte folk
gå på utsida. Det stressa meg enda mer at jeg ikke fikk noe hjelp selv om jeg banka
på døra og ringte på arrestforvarerne.»
Kunnskap om helserisikoen ved isolasjon er mangelfull, ikke bare i befolkninga generelt,
og dermed hos dem som blir isolert og deres pårørende, men også blant ansatte i kriminalomsorgen, blant helsepersonell som arbeider med isolerte fanger, og blant forsvarsadvokater som er i kontakt med isolerte fanger. Mangelen på kunnskap er en utfordring i seg
selv. Det er naturlig å tenke seg at stressnivået øker ved at fangen opplever sine reaksjoner som unormale. Det er også naturlig at det er vanskeligere for både pårørende, ansatte
og advokater å møte (tidligere) isolerte fanger på en god og helsebringende måte, dersom
kompetansen på isolasjon og skadevirkninger er lav. Skandinavisk isolasjonsnettverk har
derfor utarbeidet brosjyrer til personer som blir isolert, samt til pårørende, ansatte og

28 Om skadevirkninger av isolasjon, se bl.a. Sharon Shalev, A Sourcebook on Solitary Confinement. London:
Mannheim Centre for Criminology, London School of Economics (2008) og Peter Scharff Smith, «The Effects
of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief History and Review of the Literature». Crime and Justice,
34, 476487 (2006).
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advokater som er i kontakt med personer som er eller har vært isolert.29 Der fremkommer
det blant annet at isolerte ofte opplever både kognitive, fysiske og følelsesmessige reaksjoner som
– konsentrasjonsproblemer
– dårligere hukommelse
– søvnproblemer og tretthet
– magesmerter
– dårlig humør
– å bli fortere sint og irritert
– hodepine
– stive og ømme muskler
– å miste matlysten eller spise for mye
– bekymring og/eller tristhet
– å ha lettere for å gråte
– angst eller panikk
Dette er vanlige reaksjoner. I tillegg kan enkelte bli deprimerte, skade seg selv eller få
selvmordstanker. Isolasjon kan utløse eller forsterke tidligere psykiske lidelser, og noen
få risikerer å bli psykotiske.

5 Den nasjonale og internasjonale kritikken
Flere kilder viser at man allerede på 1800-tallet hadde kunnskap om isolasjonens skadevirkninger. I 1840-årene skal stortingsrepresentant Ludvig Kristensen Daa ha kritisert isolatet for «[d]ets tendens til at frembringe aands og legemes svekkelse».30
Forsvarsadvokat og forfatter Cathrine Grøndahl har skrevet om Jens Bjørneboes
beskrivelser av isolasjon i en artikkelserie i Dagbladet i 1959 og i romanen Den onde
hyrde fra 1960.31 Bjørneboe kom i kontakt med fanger under sin soning av en promilledom. I Den onde hyrde beskriver hovedpersonen Tonnie opphold i straffecellen i fengselet som å være i en likkiste:
«Cellen var liten og lufttett omkring ham; den var forferdende liten, så liten at han
ikke kunne bevege seg og ikke puste, og den var den samme cellen han hadde sittet i
for seks, eller snart syv år siden, da han var fjorten år gammel og hadde vært stengt
inne flere uker i mørket i en celle ikke som ikke var stort mere enn to, tre meter lang
og ganske smal. Det var alltid den samme cellen, og han hadde drømt om den igjen i
natt, han hadde skreket igjen, slik som han skrek i dagevis den gangen. Og han drømte
alltid om den, skrek og gråt i søvne, enda han var over tyve år nu.»
29 Brosjyrene finnes på nettsidene til Skandinavisk isolasjonsnettverk: www.isolation.network.
30 https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/0Be7M/vaar-tids-tortur
31 Cathrine Grøndahl, «Alltid tilbake til den samme cella. Om Den onde hyrde av Jens Bjørneboe og isolasjon i
norske fengsler» i boka De menneskelige boliger. En bok om Jens Bjørneboe (2020).
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Grøndahl beskriver hvordan Bjørneboe fremhevet isolasjon som en brutal form for
avstraffelse. Det var innesperringen i trange celler og ikke de fysiske avstraffelsene som
knakk Tonnie.
Den danske psykologen Ida Koch32 har gjort lignende beskrivelser av isolasjon:
«Jeg har ingen betenkeligheter med å betegne anvendelse av isolasjon som vår tids
siviliserte form for tortur. Den er ikke så synlig grusom som for eksempel pisking
eller avrivning av negler, men den er ikke av den grunn mindre brutal eller farlig for
den som blir utsatt for den.»33
Skadevirkninger under og etter isolasjonsopphold ble dokumentert i omfattende dansk
forskning i 80- og 90-årene.34 Dansk Retspolitisk Forening hadde en egen «isolationsgruppe» som var sentral i arbeidet med å spre kunnskap om isolasjon og skadevirkninger.
Isolationsgruppen hadde et tett samarbeid med Norsk forening for kriminalreform (KROM)
og deltok som innledere på flere av foreningas årlige kriminalpolitiske konferanser, som
samler både fanger, fengselsvesen, politikere og andre interesserte.35 Norske myndigheter
ble dermed orientert om forskning på skadevirkninger av isolasjon for flere tiår siden. Etterfølgende internasjonal forskning de siste par tiårene har bekreftet og utdypet tidligere funn.
De menneskerettslig problematiske sidene ved bruk av isolasjon har også vært kjent
for norske myndigheter i lang tid. Bruk av isolasjon var tema for Den europeiske torturforebyggingskomité (CPT) i 1993, 1997, 1999, 2005 og 2018,36 FNs torturforebyggingskomité (CAT) i 1998, 2002, 2012 og 2018,37 FNs menneskerettskomité (HRC) i 2006,
2011 og 201838 og FNs Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) i 2007.39
I 2012 skrev Nasjonal institusjon for menneskerettigheter en temarapport om bruk av
isolasjon.40 I rapporten ble hjemmelsgrunnlagene for bruk av isolasjon ansett som for
vage, og saksbehandlingsreglene ble ansett for å uthule grunnleggende rettssikkerhetsgarantier, praksisen for å være bekymringsfullt omfattende og kontroll- og overprøvings-

32 Ida Koch er spesialist i psykoterapi og har i over 20 år vært ekstern lektor ved Københavns Universitet i
kriminologi. Koch har siden 70-årene gjort undersøkelser og forskningsarbeider og skrevet publikasjoner om
blant annet skadevirkningene av isolasjon.
33 Ida Koch: «Isolasjon sivilisert tortur», Hefte for kritisk juss nr. 3–4, 1995.
34 Se Henrik Steen Andersen, Tommy Lillebæk og Dorte Sestoft: «Isolasjonsundersøgelsen» (1994), og av
samme forfattere: «Efterundersøgelsen – en opfølgningsundersøgelse af danske varetægtsarrestanter» (1997),
og Ida Koch: «Isolationens psykiske og sociale følgevirkninger», Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 60
(juni), 1982 side 378.
35 Peter Scharff Smith og Ida Koch, «Isolationens følgevirkninger – fra 1800-tallet til i dag», i boka Isolasjon, et
fengsel i fengselet (2019) side 127.
36 CPT/Inf (94) 11, CPT/Inf (97) 11, CPT/Inf (2000) 15, CPT/Inf (2006) 14, CPT/Inf (2019) 1.
37 CAT/C/SR.323, CAT/C/CR/28/3, CAT/C/NOR/CO/6-7, CAT/C/NOR/CO/8.
38 CCPR/C/NOR/CO/5, CCPR/C/NOR/CO/6 og CCPR/C/NOR/CO/7.
39 A/HRC/7/4/Add. 2.
40 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo:
Temarapport. Bruk av isolasjon i fengsel. Norsk lov og praksis i et menneskerettslig perspektiv, 2012.
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ordningene for ikke å være tilstrekkelig effektive, alt med et menneskerettslig utgangspunkt.
I torturforebyggingsrapporteringene fra 2018 fremkommer det omfattende kritikk av
fengselsbesluttet isolasjon. CPT kritiserte både langvarig de facto isolasjon, langvarig
isolasjon av psykisk syke og mangel på menneskelig kontakt.41 CAT fremsatte omfattende bekymringer blant annet knyttet til isolasjon av psykisk syke fanger og bruk av
langvarig isolasjon.42
Siden 2014 har forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen belyst menneskerettslig problematiske forhold etter besøk i 19 norske fengsler. Forebyggingsenheten har skrevet grundige rapporter om de menneskerettslige kravene og praksisen i fengslene, belyst
kritikkverdige forhold og skrevet anbefalinger om hvordan forholdene bør bedres for å
forebygge menneskerettighetsstridig praksis. Sivilombudsmannen fant som nevnt forholdene knyttet til isolasjon og mangel på menneskelig kontakt så kritikkverdige at han
valgte å sende en særskilt melding til Stortinget i juni 2019.
Etter dette ser vi at Norge lenge har blitt advart mot menneskerettighetsstridig isolasjonspraksis. De negative helseeffektene har vært synlige siden 1800-tallet, og dokumentert gjennom forskning siden 1980-årene. Siden 1993 har internasjonale menneskerettighetsorganer beskrevet kritikkverdig lovgivning og praksis og anbefalt endringer i bruken
av isolasjon i norske fengsler.

6 Jussbuss’ isolasjonsarbeid
Norsk isolasjonspraksis har også blitt kritisert av Jussbuss. Jussbuss har arbeidet med
isolasjon av fanger innen alle fire pilarer: i saksbehandling, i rettspolitisk arbeid, innen
utdanning og innen forskning.
Fengselsgruppa refererer en isolasjonssak fra 2019 slik:
«Klienten hadde blitt besluttet utelukket fra fellesskapet i medhold av strgjfl. § 37 (1)
bokstav e for ufin oppførsel mot en betjent. Utelukkelsen ble opprettholdt i 6 dager.
[…] Vi klaget på utelukkelsen, utelukkelsens varighet og manglende begrunnelse i
vedtaket. Vi fikk delvis medhold. Regionen mente at vilkårene for utelukkelsen var
tilstede den første dagen, men at det ikke var nødvendig å utelukke den innsatte de
resterende 5 dagene. Regionen ba fengselet gjennomgå sine rutiner.»43

41 CPT/Inf (2019) 1 punkt 69 og 80.
42 CAT/C/NOR/CO/8 punkt 17–20.
43 Jussbuss’ årsrapport 2019.
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Dette viser betydninga av at Jussbuss yter juridisk bistand til isolerte fanger. Isolerte fanger har som hovedregel ikke krav på fri rettshjelp.44
Fengselsgruppa bistår også Advokatforeningens isolasjonsgruppe i arbeidet med å
føre enkeltsaker for retten.
I saker hvor isolasjonen er relativt kortvarig, er det foreliggende klagesakssystemet,
og domstolssystemet, lite egnet til å forhindre ulovlig isolasjon. Klagesaksbehandlinga og
rettsprosessene tar for lang tid. Jussbuss’ øvrige arbeidsmetoder blir derfor desto mer
relevante for å forhindre ulovlig bruk av isolasjon og påvirke rettsstillinga til isolerte fanger.
Det rettspolitiske arbeidet er sentralt i denne sammenheng. Fengselsgruppa har ifølge
Jussbuss’ årsrapporter de senere år hatt isolasjon som ett av sine prioriterte rettspolitiske
prosjekter. Jussbuss har drevet høringsarbeid og fått medieomtale på isolasjonsfeltet.
Arbeidet er helt avgjørende for både politikeres og befolkningas mulighet til å få informasjon om livet på låst celle. For hvordan, og fra hvem, skal man ellers få kunnskap om
isolerte fangers situasjon?
Jussbuss deltar også i NGO-forum for menneskerettigheter. Forumet skriver blant
annet skyggerapporter til internasjonale overvåkningsorganer når Norge skal rapportere
om sin praksis. For eksempel skriver forumet om sin erfaring til CAT, CPT og FNs menneskerettighetskomité. Denne skyggerapporteringa er viktig for å belyse de omstendighetene som myndighetene velger å unnta fra eller pynte på i sin rapportering. Nettverket
består av mange menneskerettighetsorganisasjoner, men Jussbuss er en av svært få som
har hyppig kontakt med fanger. Jussbuss’ innspill om isolerte fangers situasjon gir derfor
viktig kunnskap om isolasjon for både FNs og Europarådets rapporter om Norge.
Flere jussbussere har skrevet masteravhandling om bruk av isolasjon, hvorav fire er
trykket i Jussbuss’ stensilserie.45 I avhandlingene, som strekker seg fra 2001 til 2016, er
det fremsatt omfattende menneskerettslig kritikk, med de samme bekymringer som de
internasjonale og nasjonale overvåkningsorganer har ytret – blant annet omfattende bruk
av isolasjon, vagt og skjønnsmessig hjemmelsgrunnlag og svake kontroll- og overprøvingsordninger.

44 Hovedregelen om fritt rettsråd i rettshjeploven § 11 første og annet ledd hjemler ikke rettshjelp i forbindelse
med isolasjon. Det er mulig å søke om fri rettshjelp etter rettshjelploven § 11 tredje ledd. Dersom det innvilges
rettsråd etter unntaksbestemmelsen, skal det som hovedregel gis som fem timer stykkpris. Et annet unntak er at
isolerte varetektsfanger har offentlig oppnevnt forsvarer.
45 Se Vårin Hellevik, «Bruk av isolasjon i norske fengsler», 2001 (Jussbuss’ stensilserie nr. 84); Nora Hallén,
«Straffegjennomføringsloven § 37 om forebyggende isolasjon. Gjeldende rett og rettspolitisk vurdering med
særlig vekt på rettslige skranker for kriminalomsorgens anvendelse av bestemmelsen», Universitetet i Oslo,
Det juridiske fakultet, Masteroppgave, 2008; Ida Husom, «Isolasjon av mindreårige under
straffegjennomføring – forholdet til FNs barnekonvensjon», 2011 (Jussbuss’ stensilserie nr. 119); Marit
Lomundal Sæther, «Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede
isolasjonsvedtak», 2014 (Jussbuss’ stensilserie nr. 129); Victoria Smedsrud Øyen, «Straffegjennomføringsloven
§ 37 (1) bokstav e om forebyggende isolasjon. En rettspolitisk vurdering av om bestemmelsen bør endres for å
samsvare med føringer og kritikk fra menneskerettslige overvåkningsorganer», Universitetet i Oslo, Det
juridiske fakultet, Masteroppgave, 2015, og Mina Østmo Rabo: «Begrunnelse for, og vilkår ved bruk av
isolasjon. En sammenlignende analyse av isolasjonshjemler i norsk rett», 2016 (Jussbuss’ stensilserie nr. 137).

181

182

Fengselsrett

7	Internasjonale minstestandarder gjelder ikke
i norske fengsler
Mandela-reglene gir uttrykk for FNs minimumsregler for fanger.46 Reglene er ikke i seg
selv juridisk bindende i Norge. Jeg tror likevel «folk flest» ville blitt overrasket om de
fikk kjennskap til hvor mange av FNs minstestandarder som ikke gjelder for fanger i norske fengsler. Særlig for isolerte fanger er det norske regelverket betydelig svakere enn
FNs standarder.
De omfattende og alvorlige skadevirkningene som følger av isolasjon, har medført
strenge internasjonale føringer for å isolere en fange. Blant annet er terskelen for å
beslutte isolasjon høy. FN krever at isolasjon kun skal brukes i ekstraordinære tilfeller og
som en siste utvei.47 Straffegjennomføringsloven gir ingen anvisning om en tilsvarende
terskel for å fatte et vedtak om isolasjon. Det er likevel en overdrivelse å si at den internasjonale terskelen for å beslutte isolasjon ikke gjelder i norsk rett. Overvåkningsorganenes uttalelser har over tid vært så samstemte at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har uttalt at de må sies å være etablert som rettslig forpliktende utgangspunkter.48 Det er problematisk at den rettslige standarden ikke fremkommer av intern
norsk lovgivning, som må antas å være det tilgjengelige regelverket for den enkelte
ansatte som skal fatte vedtak om isolasjon.
Om den høye terskelen er oppnådd i det enkelte tilfellet, er det opp til fengselet å
avgjøre. Det finnes imidlertid internasjonale minstestandarder knyttet til systemer for kontroll og overprøving av isolasjonsbruk.49 Det er krav om både et internt kontrollsystem og
et eksternt og uavhengig tilsynssystem. Tilsynsrådsordningen i norske fengsler har over
lang tid vært kritisert, herunder i Sivilombudsmannens særskilte melding om isolasjon:
«Tilsynsrådsordningen tilfredsstiller ikke standardene fastlagt i De europeiske fengselsreglene eller Mandelareglene. Det er ikke en ordning som sikrer et systematisk og
jevnlig tilsyn, med de rammer som er nødvendig for å kunne ivareta innsattes rettsikkerhet etter internasjonale menneskerettighetsstandarder.»50
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er det ikke adgang til å holde fangene innelåst på cella i mer enn 12 timer per døgn.52 I
Norge har vi imidlertid ingen rettslig bindende norm for utetid fra cella. Sivilombudsmannen omtaler dette som problematisk av flere grunner:
«I enkelte fengsler har vi funnet avdelinger som omtales som fellesskapsavdeling
selv om de innsatte i gjennomsnitt sitter isolert mer enn 22 timer på cella per dag.
[…] Mangelen på tydelige krav i lov eller forskrift om hvor mye fellesskap innsatte
skal ha rett til, skaper uklarhet om når det har skjedd en begrensing i fellesskapet som
krever vedtak om utelukkelse fra fellesskapet. Dette er problematisk i lys av legalitetsprinsippet og menneskerettslige krav om klar lovhjemmel for inngripende tiltak. I
tillegg til å være inngripende, helseskadelig og uheldig for en god tilbakeføring til
samfunnet, svekker dette de innsattes rettssikkerhet, blant annet ved å frata dem
mulighet til å klage. Det svekker også overordnet myndighets kunnskap om den
reelle graden av isolasjon og utelukkelse.»53
FN har også strenge og absolutte regler knyttet til varigheten av isolasjonen. Isolasjonen
skal vare i kortest mulig tid, og isolasjon i mer enn 15 dager er forbudt.54 I norsk rett finnes ikke slike begrensninger for fengselsbesluttet isolasjon. Dette fremheves av CPT etter
besøk i 2018:
«The CPT trusts that the Norwegian authorities will take the necessary steps to ensure
that, in all prisons, prisoners punished with exclusion from company during leisure
time are not subjected to a solitary confinement-type regime exceeding 14 days. The
Committee also wishes to stress that, whenever a prisoner is placed in solitary confinement, he/she should be visited daily by a member of the health-care staff.»55

For å sikre et minimum av utetid fra cella, likhet og forutberegnelighet, samt for å forebygge isolasjon, er det viktig å ha en nasjonal minstenorm for inn- og utlåsing fra cella.
Europarådets torturforebyggingskomité anbefaler at fanger får mulighet til å tilbringe
minst åtte timer med meningsfull aktivitet utenfor cella hver dag.51 I Danmark og Sverige

Som CPT fremhever, er det også viktig å styrke isolerte fangers rett på helsetjenester.
Både FN og Europarådet har regulert at helsetjenesten skal tilse isolerte fanger ved plassering i isolasjon og deretter minst én gang per dag.56 Heller ikke dette fremgår av norsk
lov eller forskrift.
Manglende regulering av helseoppfølging er spesielt problematisk siden Norge heller
ikke har forbud mot isolasjon av sårbare grupper. Til sammenligning forbyr FN isolasjon
av særskilt utsatte grupper som psykisk syke fanger dersom tilstanden forverres av isolasjon, og barn.57

46 Mandela-reglene, A/RES/70/175, ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015, og var en videreføring av de
reviderte United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, som igjen var en
videreføring av FNs Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners fra 1955.
47 Mandela-reglene regel 45.
48 Dokument 18 (2015–2016) Melding for året 2015 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
avgitt til Stortinget 1. april 2016.
49 Mandela-reglene regel 83, 84 og 85. De europeiske fengselsreglene regel 9, 92 og 93.
50 Sivilombudsmannens særskilte melding side 80.
51 Europarådets torturforebyggingskomité (CPT), 2nd General Report, CPT/Inf (1992) 3, avsnitt 47.

52 I Danmark er bestemmelsen fastsatt i forskrift: Justisministeriet i Danmark, «Bekendtgørelse nr. 866 om
indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre innsatte i kriminalforsorgens institusjoner», 25. juni 2018, § 6. I
Sverige er det fastsatt i «Kriminalvården i Sveriges föreskrifter och allmänna råd om fängelse», 2011, kap. 6.
53 Sivilombudsmannens særskilte melding side 39.
54 Mandela-reglene regel 45 nr. 1 og regel 44, jf. regel 43 (b).
55 CPT/Inf (2019) 1 punkt 103.
56 Mandela-reglene regel 46 nr. 1; De europeiske fengselsreglene regel 43.2–42.3.
57 Mandela-reglene regel 45 nr. 2.
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8 Er kriminalomsorgen bare mottagelig for hard juss?
Mandela-reglene, de europeiske fengselsreglene samt CPT og CAT sine anbefalinger er
uttrykk for soft law og ikke juridisk bindende i seg selv. Med henvisning til at Mandela-
reglene anvendes som kilde i for eksempel EMD, skriver imidlertid Sivilombudsmannen:
«Etterlevelsen av Mandelareglene er derfor viktig for å sikre at behandlingen av innsatte skjer i tråd med menneskerettighetene, særlig for å forebygge krenkelser av det
absolutte forbudet mot tortur og umenneskelig behandling.»58
Norske myndigheter har en positiv forpliktelse til å forebygge unødvendig bruk av isolasjon.59 Til tross for omfattende kunnskap om isolasjonens skadevirkninger og utallige
advarsler om menneskerettslig problematisk lovgivning og praksis, har både forvaltninga
og lovgivende og utøvende makt i liten grad fulgt opp.
Med unntak av innskjerping av hjemmelsgrunnlaget for isolasjon av barn,60 bevilgninger til aktivisering av isolerte på avdeling G ved Ila fengsel fra 2014,61 vedtak om å
opprette en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel for fanger med sterkt
aggressiv adferd og psykiske lidelser62 og bevilgninger til aktivisering i og forebygging
av isolasjon i 2021,63 kan jeg ikke finne at politikerne har gjort særlige tiltak for å begrense
bruken av isolasjon siden straffegjennomføringsloven ble innført. De nevnte tiltakene vil
kun få betydning for et fåtall fanger, og de store strukturelle endringene som kreves i
lovgivning, bygningsmasse, praksis og tilsynsordninger, står foreløpig uendret.
Under høringa om Sivilombudsmannens særskilte melding om isolasjon i kontrollog konstitusjonskomiteen uttalte advokat Frode Sulland at Advokatforeningen noen år
tilbake forstod at verken politikere, påtalemyndigheten eller kriminalomsorgen kom til å
gjøre endringer uten at de blir tvunget til det. Erfaring med at omfattende menneskerettighetsbrudd på glattcelle fortsatte til tross for internasjonal og nasjonal kritikk, var bakgrunnen for uttalelsen. Domstolsprøving var nødvendig for å redusere omfanget av de
systematiske menneskerettighetsbruddene.
Fra 2018 har det blitt løftet flere isolasjonssaker for domstolene. På bakgrunn av at
forebyggingsenheten og internasjonale overvåkningsorganer hadde påvist et stort omfang
av de facto isolasjon, begynte flere forsvarsadvokater å undersøke om det var tilfellet for
deres klienter under varetekt. Under hovedforhandling i straffesaken ble det påstått særskilt varetektsfradrag som følge av isolasjon under varetektsoppholdet i fengsel. Flere
dommer konstaterte isolasjon i strid med EMK.64
58 Sivilombudsmannens særskilte melding side 23.
59 CAT artikkel 16.
60 Straffegjennomføringsloven §§ 37 og 38 oppstiller særregler om bruk av isolasjon og tvangsmidler overfor
mindreårige fanger. De skal benyttes i minst mulig grad og under fortløpende tilsyn og vurdering. Retten kan
ikke beslutte isolasjon som tvangsmiddel overfor mindreårige etter straffeprosessloven § 186 a.
61 Prop. 93 S (2013–2014), Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014, kapittel 430.
62 Innst. 6 S (2018–2019) side 26 flg.
63 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrket-innsats-mot-isolasjon-i-fengsel-i-2021/id2829564/
64 Se bl.a. HR-2019-2048-A, TBERG-2018-153795-2 og TSOFT-2018-164558.
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I en sak fra august 2019 ble en varetektsfange løslatt fordi han tidligere hadde vært de
facto isolert uten beslutning fra retten eller kriminalomsorgen.65 Det var grunnlag for
varetektsfengsling som følge av gjentagelsesfare, men domstolen løslot fangen da den
anså fortsatt varetekt som et uforholdsmessig inngrep selv om isolasjonen hadde opphørt.
Oslo fengsels leder Nils Finstad uttalte:
«Denne kjennelsen er alvorlig. […] Isolasjonen er økende, og det skyldes i stor grad
mangel på ressurser. Og så må vi også erkjenne at det delvis er en kultur og stilltiende
aksept av dette. Det har pågått i mange år, og vi har alle et medansvar. Vi har sovnet
litt fordi vi tror Kriminalomsorgen er bedre enn den er.»66
Avgjørelsen fikk umiddelbare virkninger. Kriminalomsorgsdirektoratet sendte i september 2019 ut instruks om at alle innsatte skal ha minst to timers fellesskap per dag, med en
frist på tre uker.67 Få dager senere sendte direktoratet ut et høringsnotat med betydelig
mer ambisiøse forslag: en minstestandard for fellesskap på 10 eller 12 timer per døgn.
Direktoratet understreket samtidig at disse tiltakene ville kreve betydelige ressurser i
form av oppgradering, bygg, nybygg og økt bemanning. Tall fra kriminalomsorgens egne
varslede dagsmålinger fra 2020 indikerer at antall fanger med mindre enn to timers fellesskap har gått ned sammenlignet med foregående år.68
Det var i 1992 at CPT anbefalte en minstenorm for utetid fra cella. Senere har CPT i
flere av sine rapporteringer av Norge beskrevet menneskerettslige utfordringer knyttet til
isolasjon uten vedtak som følge av ressursproblemer i fellesskapsavdelinger.69 Etter be
søk i Oslo fengsel i 2018 hvor det ble funnet stor grad av de facto isolasjon, skrev forebyggingsenheten at fengselet bør jobbe systematisk for å sikre at all isolasjon som ikke
har hjemmel i lov, opphører.70 Det var derfor ikke overraskende at domstolen fant praksisen menneskerettighetsstridig. Det som imidlertid er overraskende, er at en varetektskjennelse har større slagkraft enn alvorlige bekymringer fra internasjonale og nasjonale menneskerettighetsorganer over lang tid. Kriminalomsorgsdirektoratet har hatt en sterk oppfordring til utsendelse av en instruks som den ovennevnte i flerfoldige år uten at det har
skjedd noe. Det er selvsagt veldig positivt at det endelig iverksettes tiltak for å redusere
bruken av isolasjon. Jeg sitter likevel igjen med en bismak – var det viljen det stod på i
alle disse årene? Om denne prosessen skriver Kjersti Lohne og Marte Rua:
«[R]ettigheter [må] realiseres og håndheves, og det må finnes rettslige og politiske
strukturer som muliggjør ikke bare rettslig mobilisering, men dens evne til gjennomslagskraft (Epp, 2008). Det er også forskjell på internasjonale menneskerettigheter
65 LB-2019-113010.
66 https://rett24.no/articles/borgarting-loslot-fra-varetekt-etter-ulovlig-isolasjon
67 Kriminalomsorgsdirektoratet, «Rettspraksis fra norske domstoler vedrørende isolasjon av innsatte og
varetektsfradrag», 10. september 2019.
68 https://www.kriminalomsorgen.no/getfile.php/4811958.823.bnqjkza7pwmiaq/
Statistikk+isolasjon+januar+2021.pdf
69 Se CPT/Inf (2006) 14 punkt 62, CPT/Inf (2011) 33 punkt 53–54 og CPT/Inf (2019) 1 punkt 86.
70 Sivilombudsmannen, besøksrapport Oslo fengsel 19.–22. november 2018 side 38.
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som et normativt rammeverk («soft law») og på «hard juss»: på rettslige avgjørelser
tatt av nasjonale og internasjonale domstoler. Det er forskjell på å få kritikk for gjeldende praksis, og å få den dømt ulovlig av norske domstoler. Like fullt er retten også
en del av samfunnet – den inngår i et sosial og politisk landskap (Mathiesen 2001).»71
Advokatforeningen har tatt konsekvensen av sin bekymring for at domstolsprosesser er
nødvendige for å begrense isolasjonsbruken i norske fengsler. I 2017 ble Advokatforeningens isolasjonsgruppe etablert for å bringe saker inn for domstolene og bidra til domfellelser. Isolasjonsgruppen har bistått en kvinne som var tidligere innsatt ved Bredtveit
fengsel. Den 8. mai 2020 erkjente staten brudd på EMK artikkel 3 overfor kvinnen som
følge av at hun under fengselsopphold hadde blitt underlagt isolasjon som utgjorde nedverdigende behandling.72
Selv om jeg er enig med Frode Sulland i at domstolsprosesser har vist seg å være det
mest effektive for å oppnå endringer på isolasjonsfeltet, er det grunn til å håpe at også
myndighetene nå føler seg tvunget til å gjøre endringer. De tydelige signalene i Sivilombudsmannens særskilte melding om isolasjon om risiko for pågående menneskerettighetsbrudd har kanskje gitt en opplevelse av et visst press. I alle fall finnes det indikasjoner på
at det er satt i gang enkelte større endringsprosesser. Blant annet arbeides det med nye
regler for tilsynsråd i kriminalomsorgen og revidering av fengselshelseveilederen. Ikke
minst arbeider Justis- og beredskapsdepartementet med forslag til endringer i straffegjennomføringsloven, blant annet gjennomgang av isolasjonshjemlene (straffegjennomføringsloven §§ 37 og 38).73
Det er positivt at det nå kan være utsikt til endringer. Det må imidlertid også her nevnes at det er 13 år siden tidligere jussbusser Nora Hallén leverte sin masteravhandling om
at § 37 bokstav e var for vag, og ni år siden Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
uttalte det samme i sin kritiske temarapport om isolasjon, i tillegg til at Norge har fått
kritikk fra internasjonale overvåkningsorganer knyttet til vagt hjemmelsgrunnlag. Det er
bekymringsfullt at myndighetene er så vidt sendrektige på et så inngripende og helseskadelig område, som har rammet utallige fanger i en årrekke.
Telling er nemlig en annen gjenganger som ikke har blitt prioritert av myndighetene.
Det mangler pålitelig statistikk over isolasjonsbruk i norske fengsler. Sivilombudsmannen skriver i den særskilte meldinga om isolasjon:
«Det er sterkt kritikkverdig at forvaltningen, mer enn 20 år etter at Stortingets justiskomité etterlyste slike tall, mangler en pålitelig oversikt over omfanget av isolasjon i
norske fengsler.»74

71 Kjersti Lohne og Marte Rua, «Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske
fengsler», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab årg. 108 nr. 1 (2021).
72 https://www.advokatbladet.no/advokatforeningen-isolasjon-isolasjonsgruppen/staten-erkjenner-brudd-pa-emkartikkel-3-overfor-tidligere-innsatt/150907
73 Prop. 143 L (2019–2020) punkt 1.
74 Sivilombudsmannens særskilte melding side 35.
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CAT har etterspurt statistikk siden 2008 og har gjentatt dette i senere rapporteringer.75
Oversikt over omfanget av isolasjon er viktig av mange grunner. Det er blant annet sentralt å ha grunnlagsmateriale for å vurdere hvor hyppig isolasjon benyttes, og om det er
ulikheter i praksis i ulike fengsler og fengselsregioner, å ha oversikt over varigheten av
isolasjonsopphold og å kunne vurdere effektiviteten av tiltak for å redusere bruk og skadevirkninger av isolasjon. Myndighetene skylder på mangelfullt datasystem. Med andre
ord er det nedprioritert.
Selv om tallmaterialet har store svakheter, er det positivt at kriminalomsorgen har
begynt å offentliggjøre noe mer informasjon om isolasjon på sine nettsider.76 Informasjonen indikerer at det foregår et arbeid knyttet til bevisstgjøring på isolasjonsfeltet i kriminalomsorgen. Ifølge årsrapporter for Kriminalomsorgen fra 2019 og 2020 har arbeidet
med å redusere isolasjon hatt høy prioritet.77
Det er likevel ikke så lett å svare på spørsmålet jeg stilte innledningsvis, om det har
skjedd positive endringer etter at Stortinget våkna i 2020. Under dagsmålingene var
antallet fanger med mindre enn to timer fellesskap redusert i 2020, dersom man ser bort
fra covid-19-relatert isolasjon. Imidlertid var det ingen nedgang i antall fanger med mindre enn åtte timer fellesskap, til tross for høy prioritet og iverksatte tiltak.78 Covid-19
vanskeliggjør analysen av kriminalomsorgens evne til å begrense isolasjonsbruk i tråd
med anbefalingene i Sivilombudsmannens særskilte melding. I stedet for redusert isolasjonsbruk har det alt i alt vært en dramatisk økning i 2020.79 Kriminalomsorgsdirektoratet
skylder på pandemien. Kriminalomsorgsdirektoratet innførte rutiner for isolasjon, blant
annet rutinemessig isolasjon av nyinnsatte, som ble frarådet av helsemyndighetene. Sivilombudsmannen skriver om dette:
«De innsattes risiko for smitte av koronaviruset må stå i et rimelig forhold til de
alvorlige skadevirkningene av isolasjon. Funn fra undersøkelsen viser at full utelukkelse av alle nyinnsatte i 14 dager, uten at dette var basert på en individuell vurdering
av smitterisiko, ikke var i samsvar med krav til nødvendighet og forholdsmessighet
slik det følger av menneskerettslige krav.»80
Sivilombudsmannens funn viser at det fortsatt er grunn til å være bekymra for kriminalomsorgens evne og vilje til å redusere isolasjonsbruk. Når nye situasjoner oppstår, er det
isolerte fangers helsesituasjon som nedprioriteres. I tillegg består de nevnte store «gamle»
utfordringene. Jussbuss må fortsatt være på vakt. Lykke til!

75 CAT/C/NOR/CO/5 punkt 8.
76 https://www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.535936.no.html#
77 Kriminalomsorgens årsrapport for 2019 side 33 flg. og årsrapport for 2020 side 28 flg.
78 Kriminalomsorgens årsrapport for 2020 side 30.
79 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7Kqlk4/isolasjonsboom-i-norske-fengsler-i-fjor-vaar-skadelig og
Kriminalomsorgens årsrapport for 2020 side 30.
80 Sivilombudsmannens rapport Ivaretakelse av innsatte i fengsel under covid-19-pandemien side 6.
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Ulovlig kroppsvisitasjon
Grethe Kristine Olsen

1 Tema og opplegg
Fengselsstraff kjennetegnes av en sterk innskrenkning i bevegelsesfriheten sammenlignet
med bevegelsesfriheten for samfunnets øvrige medlemmer.1 Som fange er man i tillegg
undergitt en rekke sikkerhetstiltak i form av brev- og besøkskontroll, bruk av tvangsmidler, narkotikakontroller, isolering og kontroll i form av undersøkelser. Kroppsvisitasjon
som undersøkelsesmetode har over lengre tid vært gjenstand for kritikk og debatt, og er
temaet for denne artikkelen.
Først, i punkt 2, redegjøres det helt kort for temaets aktualitet og pekes på hvordan
slike undersøkelser lenge har vært gjennomført rutinemessig, men at det nå skal foretas
konkrete vurderinger av om visitasjon skal gjennomføres. I punkt 3 redegjøres det nærmere for de trinnhøyere rettsnormene som har forårsaket denne overgangen, nemlig EMK
art. 3 og Grl. § 93 annet ledd. I punkt 4 løftes rettsvirkningene av ulovlig frihetsberøvelse
frem. Til slutt, i punkt 5, tilbys en kort sammenfatning og noen refleksjoner om det manglende rettighetsvernet i straffegjennomføringsloven.

2 Fra rutine til konkret vurdering
Hjemmelen for kroppsvisitasjon i fengsler er straffegjennomføringsloven (strgjfl.) § 28.
Det følger av første setning at kriminalomsorgen kan «undersøke innsatte ... for å forebygge uorden eller straffbar handling». Etter andre setning kan undersøkelsen blant annet
skje ved «kroppsvisitasjon».
Etter forskriften om straffegjennomføring § 3-25 (5) første setning fremgår det at
«[u]ndersøkelse kan foretas ved ankomst, til enhver tid under straffegjennomføringen og
før og etter utganger». Ordlyden «til enhver tid» tilsier at fanger kan undersøkes både før
og etter besøk og ved andre anledninger.
Videre følger det av forskriften § 3-25 (5) andre setning at «[u]ndersøkelse av innsattes person eller eiendeler kan ved ankomst og før og etter utganger bare unnlates dersom
sikkerhetsmessige grunner åpenbart ikke taler mot det.» Ordlyden «åpenbart ikke taler
1 Eskeland (1989) s. 29.
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mot det» tilsier at det er en lav terskel for å undersøke fangen ved ankomst og i forbindelse
med utganger fra fengselet. Det legges dermed opp til en rutinemessig kontroll av fangene.
Regelverket rundt kroppsvisitasjoner har gitt Kriminalomsorgen stor frihet til å gjennomføre kroppsvisitasjoner av fanger. En konsekvens av dette var at fanger ble utsatt for
et høyt antall kroppsvisitasjoner. Men i september 2020 sendte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) brev med foreløpige føringer vedrørende kroppsvisitasjon. Brevet fra KDI ga
anvisning om følgende praksis:
«Kroppsvisitasjon av innsatte, dvs. undersøkelse med avkledning og besiktigelse av
naken kropp, skal ikke finne sted rutinemessig. Hvorvidt kroppsvisitasjon er nødvendig, skal i alle tilfeller bero på en konkret og/eller individuell vurdering. Videre må
tiltaket være forholdsmessig. Dette innebærer at det alltid må foretas en avveining av
nødvendigheten av tiltaket og tiltakets inngripende karakter.»
Endringen av praksis hadde sin bakgrunn i at Gulating lagmannsrett avsa en dom 10. juli
2020 som blant annet fastslo at Bergen fengsel hadde utsatt en varetektsfange for nedverdigende behandling i strid med EMK art. 3.2 Fangen hadde blitt utsatt for rutinemessig
kroppsvisitasjon med avkledning som ble gjennomført på en ydmykende måte. I etterkant
av avgjørelsen ba Sivilombudsmannen om en orientering fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om hvordan dommen blir fulgt opp for å hindre brudd på EMK art. 3.3 Bakgrunnen for henvendelsen var informasjon tilsendt Sivilombudsmannen fra medlemmer i
Advokatforeningen som ga grunn til bekymring for mangelfull oppfølging av dommen i
Bergen fengsel. I KDI sin tilbakemelding til Sivilombudsmannen fremgår det at direktoratet vil begynne arbeidet med å gjennomgå regelverket for undersøkelse av fanger ved
kroppsvisitasjon, herunder retningslinjene til strgjfl. § 28.4 Mens arbeidet med å gjennomgå regelverket rundt kroppsvisitasjon pågår, har KDI sendt ut foreløpige føringer av
overordnet karakter.5 Det legges her opp til at kriminalomsorgen i stor grad skal bruke
kroppsskanner (sikkerhetsskanner) i forbindelse med undersøkelser av fanger, som i
mange situasjoner vil kunne erstatte behovet for kroppsvisitasjon.
Spørsmålet om varetektsfradrag for ulovlig kroppsvisitasjon var tema for to straffesaker som høsten 2020 var oppe til behandling i Høyesterett.6 I begge sakene ble det konkludert med at kroppsvisitasjonene utgjorde nedverdigende behandling i strid med Grl. §
93 (2) og EMK art. 3, og de ulovlige kroppsvisitasjonene ble kompensert i form av redusert straff. Nylig behandlet Høyesterett en straffesak som gjaldt kroppsvisitasjoner av tre
tiltalte før praksisen ble endret av Kriminalomsorgsdirektoratet i september 2020.7 Konklusjonen i saken var at det forelå krenkelse av Grl. § 93 (2) og EMK art. 3. I denne saken
2 LG-2019-161767.
3 Sivilombudsmannen (2020).
4 KDIs svarbrev til Sivilombudsmannen (2020).
5 Brev fra KDI (2020).
6 HR-2020-2136-A og HR-2020-2137-A.
7 HR-2021-1155-A.
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ble de tre tiltalte kompensert gjennom ekstra varetektsfradrag på én dag for to ulovlige
kroppsvisitasjoner.

3 Vernet etter EMK art. 3 og Grl. § 93 annet ledd
Kriminalomsorgens instruks og omleggingen av praksis har bakgrunn i trinnhøyere
rettsnormer. Det følger av Grl. § 93 (2) at «[i]ngen må utsettes for tortur eller annen
umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.»8 Grl. § 93 (2) har samme
innhold som EMK art. 3 og skal tolkes i lys av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) sin praksis rundt EMK art. 3.9 Dette er også lagt til grunn i norsk rettspraksis.10
Det følger av EMK art. 3 at «[n]o one shall be subjected to torture or to inhuman or
degrading treatment or punishment.»11 Bestemmelsen åpner ikke for unntak, begrensinger eller inngrep og er dermed en absolutt rettighet. Torturforbudet er ufravikelig også i
krisetid.12 EMK art. 3 gjelder som norsk rett og skal ved motstrid gå foran bestemmelser
i annen lovgivning.13
For kroppsvisitasjon vil det være aktuelt å vurdere umenneskelig eller nedverdigende
behandling. Når det gjelder umenneskelig behandling har EMD uttalt at handlingen må
nå et minimum av alvorlighetsgrad og forårsake enten faktisk kroppslig skade eller psykisk lidelse.14 Handlinger har blitt ansett for å være nedverdigende behandling når de er i
stand til å vekke følelser av frykt, underlegenhet, ydmyke og bryte ned offeret i motsetning til fysisk eller psykisk lidelse.15 I likhet med umenneskelig behandling, så trenger
ikke handlingen å være bevisst. I de nylige avgjørelsene fra Høyesterett går man rett på
en vurdering av nedverdigende behandling.16
I HR-2017-1127-U uttalte Høyesteretts ankeutvalg seg om forståelsen av EMK art. 3.
A hadde reist sak mot staten med krav om dom for at soningsforholdene har vært, og
fortsatt var, i strid med forbudet mot umenneskelig eller nedverdigende behandling i
EMK art. 3, og med hans rett til respekt for sitt privatliv og korrespondanse etter art. 8. I
avsnitt 12 skriver ankeutvalget at:
«Menneskerettsdomstolen har i sin praksis understreket at for å rammes av forbudet i
artikkel 3, så kreves det et minimum av alvor – «a minimum of severety»/«un minimum de gravité», jf. for eksempel storkammerdom 26. oktober 2000 Kudla mot
8 Grunnloven § 93 (2).
9 Dokument 16 (2011–2012) s. 109.
10 HR-2017-1127-U, avsnitt 10, HR-2020-2136-A, avsnitt 99 og HR-2020-2137-A avsnitt 83.
11 EMK art. 3.
12 EMK art. 15.2.
13 Menneskerettighetsloven §§ 2 og 3.
14 Gäfgen v. Germany, avsnitt 88 og 89.
15 Gäfgen v. Germany, avsnitt 89.
16 HR-2020-2136-A, avsnitt 99 og HR-2020-2137-A, avsnitt 84.
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Polen avsnitt 91 [EMD-1996-30210]. Om grensen er overskredet, beror på en samlet
vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på behandlingens karakter og den
sammenhengen den inngår i, varigheten, de fysiske og psykiske virkningene for den
som rammes, og etter forholdene også vedkommendes kjønn, alder og helsetilstand,
jf. storkammerdom 15. desember 2016 Khlaifia og andre mot Italia avsnitt 159-160
[EMD-2012-16483-2]. Formålet med behandlingen er viktig, især vil det veie tungt i
retning brudd dersom intensjonen nettopp er å ydmyke eller krenke. Men også for
tiltak som er legitimt begrunnet utgjør artikkel 3 en grense, i den utstrekning disse i
form, intensitet eller varighet går lenger enn nødvendig eller på annen måte er uforholdsmessig belastende, jf. storkammerdom 28. september 2015 Bouyid mot Belgia
avsnitt 86-88 [EMD-2009-23380-2].»17
I HR-2020-2136-A gir Høyesterett uttrykk for en lignende forståelse av når kroppsvisitasjon kan falle inn under forbudet mot nedverdigende behandling etter EMK art. 3.18 For å
klargjøre terskelen for når kroppsvisitasjon av fanger utgjør nedverdigende behandling, er
det i første omgang hensiktsmessig å se nærmere på hva internasjonale standarder og
retningslinjer sier om kroppsvisitasjon da de er ment å være normgivende og også kan gi
uttrykk for rettspraksis fra EMD.
Mandelareglene og De europeiske fengselsreglene fastsetter at kroppsvisitasjon skal
gjennomføres på en måte som respekterer fangens verdighet.19 Situasjoner hvor undersøkelser vil være nødvendig skal være definert av nasjonal lovgivning.20 Lovgivning og
retningslinjer som omhandler undersøkelse av fanger skal være i samsvar med forpliktelser etter internasjonal rett og skal ta hensyn til internasjonale normer og standarder, med
tanke på behovet for å sikre sikkerheten i fengselet.21 CPT anbefaler at visitasjoner med
avkledning skal være basert på en individuell risikovurdering.22 Dette er i samsvar med
Mandelareglene som sier at kroppsvisitasjon skal bare gjennomføres dersom det er absolutt nødvendig.23 Fengselsadministrasjonen skal videre oppfordres til å utvikle og bruke
passende alternativer til inngripende undersøkelser.24 Videre skal inngripende undersøkelser bli gjort av en ansatt av samme kjønn som fangen som blir visitert.25 Dette er
særlig viktig for å unngå nedverdigende behandling overfor personer som har vært utsatt
for overgrep av en person av motsatt kjønn.
EMD har uttalt at kroppsvisitasjon kan være nødvendig for å sikre sikkerhet i fengselet eller for å forhindre uorden eller kriminalitet.26 Likevel må de gjennomføres på en
17 HR-2017-1127-U, avsnitt 12.
18 HR-2020-2136-A, avsnitt 100.
19 Mandelareglene, regel 50 og De europeiske fengselsreglene, regel 54.3 og 54.4.
20 De europeiske fengselsreglene, regel 54.2.
21 Mandelareglene, regel 50.
22 CPT/Inf (2019) 1, s. 47, avsnitt 106.
23 Mandelareglene, regel 52.1.
24 Mandelareglene, regel 52.1.
25 Mandelareglene, regel 52.1 og De europeiske fengselsreglene, regel 54.5.
26 Roth v. Germany, avsnitt 65, Iwanczuk v. Poland, avsnitt 59 og Van der Ven v. The Netherlands, avsnitt 60.
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passende måte.27 Gjennomføringen av kroppsvisitasjonen må ha respekt for menneskeverdet og ha et legitimt formål.28 Selv enkelte tilfeller av kroppsvisitasjon kan utgjøre
nedverdigende behandling med tanke på måten kroppsvisitasjon ble gjennomført på,
sannsynligheten for at formålet var å ydmyke og bryte ned fangen og hvor det ikke forelå
noen begrunnelse for kroppsvisitasjonen.29
For personer som er frihetsberøvet reduserer enhver bruk av fysisk makt, som ikke er
gjort strengt nødvendig på grunn egen oppførsel («conduct»), menneskeverdet og er i
utgangspunktet et brudd på EMK art. 3.30
For å få klarhet i normen etter EMK art. 3 er det nødvendig å se nærmere på enkeltsaker fra EMD. Derfor vil jeg redegjøre for typetilfeller i det følgende i form av ydmykende gjennomføring og rutinemessige kroppsvisitasjoner.
I Valasinas v. Lithuania var det tale om en kroppsvisitasjon hvor søkeren måtte kle
seg naken med en kvinne til stede. Intensjonen var å ydmyke han. Søkeren fikk ordre om
å gå ned i knebøy, og så ble hans kjønnsorganer og mat han hadde fått fra besøkende
inspisert av betjentene.31 Domstolen anså kroppsvisitasjonen som en klar mangel på
respekt for søkeren og at det reduserte hans menneskeverd i strid med EMK art. 3.32
I Iwanczuk v. Poland måtte søkeren under varetekt kroppsvisiteres for å få lov til å
avgi stemme i fengselet til parlamentsvalget. Søkeren tok av seg alle klærne bortsett fra
undertøyet hvorpå fire fengselsbetjenter angivelig skal ha latterliggjort han, utvekslet
ydmykende kommentarer om kroppen hans og mishandlet han verbalt. Søkeren ba om å
få lov til å avgi stemme uten å måtte kroppsvisiteres, men dette ble nektet og han ble ført
tilbake til cellen sin uten å ha fått lov til å avgi stemme.33 I lys av søkerens personlighet,
hans fredelige oppførsel gjennom hele varetektsperioden, det at han ikke var siktet for en
voldelig forbrytelse og ikke var tidligere straffedømt, var det etter domstolens syn ikke
grunnlag for at han ville oppføre seg voldelig og dermed heller ikke berettiget at kroppsvisitasjon var nødvendig.34 Domstolen anså det som uakseptabelt at søkeren ble beordret
til å kle seg naken foran en gruppe med fengselsbetjenter og fastslo at kroppsvisitasjonen
utgjorde nedverdigende behandling i strid med EMK art. 3.35
Avgjørelsene viser at kroppsvisitasjoner som har et ydmykende formål eller hvor
gjennomføringen inneholder ydmykende elementer vil kvalifisere til nedverdigende
behandling i strid med EMK art. 3. Videre stilles det krav til nødvendighet hvor fangens
oppførsel, siktelse og straffehistorikk vil være relevant i vurderingen.
I Van der Ven v. the Netherlands sonet søkeren for alvorlige forbrytelser i en maksimalsikringsanstalt. Han ble kroppsvisitert ukentlig før og etter besøk uten kontroll og i
27 Iwanczuk v. Poland, avsnitt 59.
28 Roth v. Germany, avsnitt 65.
29 Valasinas v. Lithuania, avsnitt 117.
30 Roth v. Germany, avsnitt 66.
31 Valasinas v. Lithuania, avsnitt 114.
32 Valasinas v. Lithuania, avsnitt 117.
33 Iwanczuk v. Poland, avsnitt 15
34 Iwanczuk v. Poland, avsnitt 56
35 Iwanczuk v. Poland, avsnitt 59.
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forbindelse med besøk til lege, tannlege og frisør. Kroppsvisitasjonene ble ikke gjort på
grunn av et konkret sikkerhetsbehov og skyldtes heller ikke søkerens oppførsel. Domstolen anså ikke at systematiske ukentlige kroppsvisitasjoner var berettiget, særlig sett i lys
av det ikke ble funnet noe under kroppsvisitasjonene.36 Tatt i betraktning det faktum at
søkeren allerede var underlagt et stort antall sikkerhetstiltak, fant EMD at:
”[…] the practice of weekly strip-searches that was applied to the applicant for a
period of approximately three and a half years diminished his human dignity and
must have given rise to feelings of anguish and inferiority capable of humiliating and
debasing him”.37
EMD kom enstemmig til at kombinasjonen av rutinemessige kroppsvisitasjoner og andre
strenge sikkerhetstiltak utgjorde krenkelse av EMK art. 3 i form av umenneskelig eller
nedverdigende behandling.
I Frerot v. France var det tale om minst 11 kroppsvisitasjoner i løpet av en periode på
litt over tre år. Kroppsvisitasjonene ble blant annet gjort etter besøk, trening og før søkeren ble plassert i en sikkerhetscelle.38 Domstolen uttaler at selv om kroppsvisitasjoner
kan være nødvendig for å sikre sikkerheten i fengselet, så må de ”[…] be conducted in an
”appropriate manner” […] so that the prisoner´s suffering or humiliating does not go
beyond the inevitable element of suffering or humiliation connected with this form of
legitimate treatment”.39 Jo større invasjon av privatlivet til fangen som blir kroppsvisitert
(særlig der prosedyren innebærer å måtte kle av seg foran andre, og enda mer der fangen
må innta pinlige stillinger), desto større forsiktighet kreves.40 På generelt grunnlag vil en
kroppsvisitasjon hvor fangen bøyer seg ned og hoster for å undersøke anus ikke være i
strid med EMK art. 3, så lenge undersøkelsen var begrunnet med en konkret og sterk
mistanke om hemmelighold av ulovlige gjenstander og undersøkelsen var absolutt nødvendig.41
I Frerot-saken hadde Fresnes-fengselet, som var et av fengslene hvor søkeren var
fengslet, en praksis hvor alle fangene ble kroppsvisitert med undersøkelse av anus etter
besøk. Det var med andre ord en antagelse om at enhver fange som kom tilbake fra
besøksrommet skjulte gjenstander eller stoffer i de mest intime kroppsdelene. Slike antagelser ble av domstolen ikke ansett å være basert på tvingende sikkerhetsbehov eller
behov for å forhindre uorden eller kriminalitet.42
Etter domstolens syn var kombinasjonen av følelsen av vilkårlighet, underlegenhet,
angst og følelsen av alvorlig fornærmelse av verdighet utvilsomt forårsaket av plikten til

36 Van der Ven v. the Netherlands, avsnitt 61.
37 Van der Ven v. the Netherlands, avsnitt 62.
38 Frerot v. France, avsnitt 46.
39 Frerot v. France, avsnitt 38.
40 Frerot v. France, avsnitt 38.
41 Frerot v. France, avsnitt 41.
42 Frerot v. France, avsnitt 47.
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å kle av seg foran en annen person og underkaste seg inspeksjon av anus, noe som resulterte til en grad av ydmykelse som overstiger det uunngåelige og dermed tålelige nivået
som kroppsvisitasjoner uunngåelig involverer.43 Domstolen konkluderte med at kroppsvisitasjonene av søkeren i Fresnes-fengselet utgjorde nedverdigende behandling i strid
med EMK art. 3.44
I Roth v. Germany var det tale om 11 kroppsvisitasjoner som inkluderte inspeksjon av
anus og ydmykende posisjoner. Kroppsvisitasjonene var tilfeldige og var ikke begrunnet
i sikkerhetsmessige hensyn knyttet til søkeren. Systemet med tilfeldige kroppsvisitasjoner
i fengselet tillot ikke å ta i betraktning søkerens oppførsel i vurderingen om undersøkelsen skulle bli utført eller ikke.45 På bakgrunn av dette var det ikke noen konkret sammenheng mellom kroppsvisitasjonene av søkeren og bevaring av sikkerheten i fengselet
eller å forhindre kriminalitet.46 Kroppsvisitasjonene inneholdt ingen andre unødvendige
nedsettende eller ydmykende elementer. Domstolen viser til sin uttalelse i Frerot v.
France, avsnitt 47, og sier at kroppsvisitasjonene resulterte til en grad av ydmykelse som
overstiger det uunngåelige og tålelige nivået som kroppsvisitasjoner uunngåelig involverer. Kroppsvisitasjonene reduserte søkerens menneskeverd og dermed utgjorde nedverdigende behandling i strid med EMK art. 3.47
Avgjørelsene fra EMD viser at kroppsvisitasjoner ikke kan være basert på rutine,
men må begrunnes på bakgrunn av et konkret sikkerhetsmessig behov eller fangens oppførsel. Kroppsvisitasjoner som inkluderer inspeksjon av anus og ydmykende posisjoner,
som for eksempel knebøy eller ydmykende elementer som hosting, kan bare besluttes
dersom det er begrunnet med en konkret og sterk mistanke om hemmelighold av ulovlige
gjenstander og undersøkelsen er absolutt nødvendig. Desto mer inngripende og ydmykende kroppsvisitasjonen er, desto strengere krav stiller EMD til begrunnelsen av kroppsvisitasjonen.
I HR-2020-2136-A vurderte Høyesterett om domfelte skulle gis fradrag i straffen
fordi han ble kroppsvisitert under varetektsoppholdet. Saken gjaldt medvirkning til grove
seksuelle overgrep mot et stort antall barn. I saken var det enighet mellom partene at A
hadde blitt utsatt for kroppsvisitasjon 617 ganger og at beskrivelsen av kroppsvisitasjonene som gis i LG-2019-161767 i det vesentlige er dekkende for det A ble utsatt for.48
Avgjørelsen fra Høyesterett viser til flere av avgjørelsene fra EMD som er gjort rede
for ovenfor. Det vises blant annet til at kroppsvisitasjoner kan være nødvendig for å opprettholde sikkerhet og orden i et fengsel, men at det stilles blant annet krav til hvordan
undersøkelsen utføres og at inngrepet er begrunnet.49 Begrunnelsen må være akseptabel
og undersøkelsen må utføres med tilbørlig respekt for den menneskelige verdighet.50
43 Frerot v. France, avsnitt 47.
44 Frerot v. France, avsnitt 48.
45 Roth v. Germany, avsnitt 70.
46 Roth v. Germany, avsnitt 71.
47 Roth v. Germany, avsnitt 72.
48 HR-2020-2136-A, avsnitt 91 og 93.
49 HR-2020-2136-A, avsnitt 102.
50 HR-2020-2136-A, avsnitt 108.
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Kroppsvisitasjonene som A ble utsatt for ble gjennomført helt rutinemessig og uten at
det var gjort noen individuell vurdering av behovet for å kontrollere ham ut fra sikkerhetsmessige hensyn. Det ble lagt vekt på av Høyesterett at det var tale om et stort antall
visitasjoner over en periode på nær fire år. Det var ikke opplyst om det var gjort noen
vurdering av mulig sårbarhet hos A og det forelå ingen informasjon om at undersøkelsene
hadde til formål å nedverdige A. Det var heller ikke vist til at det var noen konkrete risikosituasjoner ved fengselet som begrunnet visitasjonspraksisen.51 Høyesterett konkluderte enstemmig med at A hadde vært utsatt for en nedverdigende behandling i strid med
Grl. § 93 (2) og EMK art. 3.52
I HR-2020-2137-A ble det reist spørsmål om betydningen av kroppsvisitasjoner
under varetekt. Saken gjaldt medvirkning og forsøk på medvirkning til en rekke seksuelle
overgrep mot barn i utlandet.
I denne saken ble A kroppsvisitert ved at han måtte kle av seg helt naken og sitte på
huk mens han ble visuelt undersøkt. Kroppsvisitasjonene var gjennomført systematisk og
var ikke konkret begrunnet. Det ble ikke vist til forhold ved A eller fengselet som begrunnet visitasjonspraksisen.53
Det var uenighet mellom partene om hvor mange kroppsvisitasjoner det var tale om i
saken. Påtalemyndigheten mente det var tale om 421 tilfeller, mens tiltalte mente tallet
var 506. Det var ikke mulig å få bevist korrekt antall kroppsvisitasjoner på grunn av manglende loggføring.54
Høyesterett mente uansett at det var tale om brudd på Grl. § 93 (2) og EMK art. 3 og
viste til begrunnelsen i HR-2020-2136-A, avsnitt 91-117, som ble avsagt samme dag.55
I LG-2019-161767 ble det reist spørsmål om kroppsvisitasjoner under varetekt innebar krenkelse av EMK art. 3 og 8. Saken gjaldt straffeutmåling i en sak om grov narkotikaforbrytelse.
Gulating viste til saken i HR-2017-1127-U som et eksempel på at svært mange
kroppsvisitasjoner kombinert med andre svært inngripende tiltak ikke vil innebære en
krenkelse av EMK art. 3 når inngrepet bygger på etterprøvbare faglige vurderinger og er
begrunnet i konkrete og vektige sikkerhetshensyn. Domstolen viste så til Frerot v. France
og uttaler at kroppsvisitasjoner i seg selv ikke er ulovlige, selv om de uunngåelig innebærer elementer av sterkt ubehag og ydmykelse for fangen, og at kroppsvisitasjon vil i
mange situasjoner være helt nødvendige for å opprettholde sikkerheten i fengselet og
forhindre uro og kriminalitet.56

51 HR-2020-2136-A, avsnitt 110.
52 HR-2020-2136-A, avsnitt 111.
53 HR-2020-2137-A, avsnitt 84.
54 HR-2020-2137-A, avsnitt 85 og 86.
55 HR-2020-2137-A, avsnitt 85.
56 LG-2019-161767, side 10.
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Det legges til grunn at det trekker i retning av krenkelse av EMK art. 3 dersom inngrepene fremstår som vilkårlig.57 I Frerot v. France ble dette synliggjort ved at kroppsvisitasjonene ble håndtert ulikt ved de ulike institusjonene hvor søkeren hadde vært fengslet.58
Lagmannsretten så deretter på de konkrete omstendighetene i saken. A ble i perioden
5. oktober 2018 til 5. februar 2020 kroppsvisitert 144 ganger. Samtlige av kroppsvisitasjonene omfattet inspeksjon av kroppen helt uten klær, uten trinnvis avkledning, gjennomføring av dype knebøy og med eksponering av anus. Det ble ikke gjort en individuell
nødvendighets- eller forholdsmessighetsvurdering i forkant av kroppsvisitasjonene, og
eventuell sårbarhet hos A ble heller ikke vurdert. Begrunnelsen for kroppsvisitasjonene
var utelukkende basert på generelle risikovurderinger ved at fengselets besøksområde er
definert som et risikoområde. Det ble også vist til at enkelte betjenter håndterte kroppsvisitasjoner ulikt uten at dette var utslag av noen omforent praksis for den enkelte fange
eller forenlig med den generelle instruksen om rutinemessig kroppsvisitasjon på vei inn
til besøksområdet og ved utgang.59
Lagmannsretten kom fram til at A var blitt utsatt for nedverdigende behandling i strid
med EMK art. 3. Det avgjørende for at terskelen var overskredet var særlig den rutinemessige gjennomføringen av kroppsvisitasjoner på vei til besøk og ved utgang. Fraværet
av individuelle vurderinger av nødvendigheten av og forholdsmessigheten ved de utførte
kroppsvisitasjonene ble ansett å være i strid med de krav som EMK stiller. Videre var
krenkelsen av EMK art. 3 begrunnet i den ydmykende måten disse ble gjennomført på
med bruk av dype knebøy og eksponering av anus, uten at trinnvis avkledning ble forsøkt.
Det vises til at trinnvis avkledning er et enkelt tiltak som klart gjør inngrepet mindre krenkende og ydmykende for fangen, og at det er i strid med retningslinjene for strgjfl. § 28 at
det ikke er brukt.60
Avslutningsvis er det grunn til å si noe samlende om standarden rundt Grl. § 93 (2) og
EMK art. 3 vedrørende kroppsvisitasjon i lys av de norske rettsavgjørelsene og praksisen
fra EMD.
I vurderingen av om et inngrep faller inn under EMK art. 3 må det ses hen til alle
omstendighetene i saken, herunder hvor omfattende inngrep det er tale om og dets fysiske
og psykiske virkning.61 Det skal også tas i betraktning om hensikten med inngrepet var å
nedverdige vedkommende, men fraværet av en slik hensikt er ikke i seg selv avgjørende
og vil heller ikke utelukke krenkelse av EMK art. 3.62
Utgangspunktet er at kroppsvisitasjon kan være nødvendig for å opprettholde sikkerheten i fengselet eller for å forhindre uorden eller kriminalitet.63 Det stiller imidlertid krav

57 LG-2019-161767, side 11.
58 Frerot v. France, avsnitt 46.
59 LG-2019-161767, side 12.
60 LG-2019-161767, side 13.
61 HR-2020-2136-A, avsnitt 100.
62 Roth v. Germany, avsnitt 64 og HR-2020-2136-A, avsnitt 101.
63 Roth v. Germany, avsnitt 65.
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til hvordan undersøkelsen utføres og at inngrepet er begrunnet.64 Det kreves en akseptabel
begrunnelse slik at undersøkelsen er begrunnet i sikkerhetsmessige hensyn knyttet til fangen og/eller fengselet.
I tilfeller hvor fanger må gå ned i knebøy og hoste under kroppsvisitasjonen kreves det
en konkret og sterk mistanke om hemmelighold av ulovlige gjenstander og undersøkelsen
må være absolutt nødvendig for at undersøkelsen skal være tillatt etter EMK art. 3.65
Selve undersøkelsen må utføres med tilbørlig respekt for den menneskelige verdighet
og kan ikke ha noen elementer av nedverdigende behandling.66 Dersom det er tilfellet
kan det forverre den uunngåelige ydmykelsen som inngår i kroppsvisitasjonen betydelig
og dermed utgjøre nedverdigende behandling.67

4 Rettslige virkninger av ulovlig kroppsvisitasjon
Rettslige virkninger ved menneskerettighetskrenkelser kan skilles i to ulike kategorier.
Den første kategorien får krenkelsen til å opphøre, mens den andre kategorien gir kompensasjon for skade som allerede har oppstått. Det to typene rettslige virkninger kan opptre alene eller i kombinasjon.68 For kroppsvisitasjon som er i strid med det absolutte
forbudet mot nedverdigende behandling etter Grl. § 93 (2) og EMK art. 3 må de rettslige
virkningene være både opphør av krenkelse og en form for kompensasjon for skaden som
allerede har oppstått, herunder kan flere virkninger tenkes.
Om konstatering av krenkelse:
I Roth v. Germany uttaler EMD at det er bare i helt spesielle tilfeller at domstolen anser at
en konstatering av krenkelse er i seg selv tilstrekkelig til å være en rettferdig tilfredstillelse og hvor ingen erstatning blir gitt. Tilfeller hvor dette kan være aktuelt er hvor krenkelsen blir ansett å være av en mindre art eller hvor krenkelsen er relatert kun til prosessuelle mangler.69 I HR-2020-2136-A ble det slått fast at en ren konstatering av krenkelse
av Grl. § 93 (2) og EMK art. 3 ikke var tilstrekkelig.70 Dette ble også lagt til grunn i
LG-2019-161767.71

64 HR-2020-2136-A, avsnitt 102.
65 Frerot v. France, avsnitt 41.
66 HR-2020-2136-A, avsnitt 102.
67 Roth v. Germany, avsnitt 68.
68 Vaaler (2017) s. 300.
69 Roth v. Germany, avsnitt 78.
70 HR-2020-2136-A, avsnitt 112.
71 LG-2019-161767, s. 14.
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Om fradrag i straff:
I HR-2020-2136-A var partene enige om at bruddet på EMK art. 3 måtte føre til fradrag i
straffens lengde, men de var uenige om hvordan fradraget skulle gjennomføres. Førstvoterende uttaler tvil om hva som er den mest hensiktsmessige form for kompensasjon, men
kommer frem til at det er mest nærliggende å øke varetektsfradraget. Det trekkes likhetsbetraktninger til isolasjon og vises til at her er regelen etter straffeloven § 83 (2) at det gis
ekstra fradrag på en dag for to døgns fullstendig isolasjon. Det vises til HR-2019-2048-A
hvor Høyesterett kom frem til at faktisk isolasjon i 22 timer måtte likestilles med fullstendig isolasjon, og det blir lagt til grunn at drøftelsen om hvordan kompensasjon skal gis har
en viss overføringsverdi.72 I HR-2020-2137-A var det uenighet mellom partene om antall
kroppsvisitasjoner. Høyesterett brukte samme metode som i HR-2020-2136-A uten nærmere prøving av kroppsvisitasjonene som var omstridt og la dermed til grunn antall kroppsvisitasjoner som var anført fra tiltalte.73 I HR-2021-1155-A følger Høyesterett opp
HR-2020-2136-A og HR-2020-2137-A, og kompenserer gjennom ekstra varetektsfradrag
på én dag for to ulovlige kroppsvisitasjoner.74 Høyesterett er åpen for at det i andre tilfeller
kan være mer hensiktsmessig å kompensere for lignende EMK-brudd på en annen måte.75
Om erstatning:
En krenkelse av Grl. § 93 (2) og EMK art. 3 på grunn av ulovlig kroppsvisitasjon vil som
regel ikke føre til et stort økonomisk tap. I stedet er det nok mer sannsynlig at skadebildet
domineres av ikke-økonomisk belastning i form av angst, frustrasjon og ydmykelse.76 I
de norske rettsavgjørelsene har kroppsvisitasjonene blitt beskrevet av fangene som en
stor belastning og en ekstra påkjenning.77 Tradisjonell norsk erstatningsrett mangler en
alminnelig hjemmel for å ilegge oppreisningsansvar i tilfeller hvor staten ikke oppfyller
sin plikt til å sikre menneskerettighetene for sine borgere, jf. Grl. § 92.78 I straffesaker
gjelder straffeprosessloven (strpl.) kapittel 31 om erstatning i anledning av forfølgning.
For oppreisning for krenkelser eller annen skade av ikke-økonomisk art gjelder strpl. §
447 dersom vedkommende blir frifunnet eller forfølgningen mot ham blir innstilt. For
ulovlige kroppsvisitasjoner kan det tenkes at det er mulig å få oppreisning etter strpl. §
447 (2) for uberettiget inngrep, men så vidt jeg vet finnes det ikke noe praksis på dette.
Den alminnelige hjemmelen for statens erstatningsansvar i skadeerstatningsloven
(skl.) § 2-1 forutsetter at det foreligger «skade», altså et økonomisk tap, mens den alminnelige hjemmelen for oppreisningsansvar i skl. § 3-5 forutsetter kvalifisert skyld hos den
ansvarlige.79 For krenkelser av EMK art. 3 eller art. 8 må dermed et eventuelt erstatningsansvar for ikke-økonomisk skade hjemles i EMK art. 13 siden vi mangler en internrettslig
72 HR-2020-2136-A, avsnitt 113.
73 HR-2020-2137-A, avsnitt 86.
74 HR-2021-1155-A avsnitt 68.
75 HR-2020-2136-A, avsnitt 115.
76 Vaaler (2017) s. 300.
77 HR-2020-2136-A, avsnitt 96 og LG-2019-161767, s. 12.
78 Hagland (2019) s. 73.
79 Hagland (2019) s. 72.
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hjemmel.80 Dette er også lagt til grunn i TOSLO-2013-103468 (Glattcelle), som gjaldt
krenkelse av EMK art. 8.81
EMD har uttalt at for krenkelser av EMK art. 3, skal kompensasjon for ikke-økonomisk skade fra krenkelsen i prinsippet «be part of the range of available remedies».82 I
saker hvor det er en prosedabel påstand («arguable claim») om krenkelse av EMK art. 3
på grunn av dårlig behandling i fengsler, har EMD gjentatte ganger funnet at det er en
sterk antagelse om at det har forårsaket en ikke-økonomisk skade.83 Dersom oppreisningen er betinget av at fangen kan bevise både skyld hos myndighetene og ulovlige
handlinger kan det medføre at det eksisterende rettsmiddelet er ineffektivt.84 Når det gjelder krenkelser av EMK art. 8 har EMD i noen saker funnet at EMK art. 13 gir skadelidte
rett til å anlegge erstatningssøksmål.85

5 Sammenfatning og vurdering
Det har vært en betydelig spenning mellom praktiseringen av kroppsvisitasjon etter straffegjennomføringsloven og trinnhøyere rettsnormer, men nylig har praksisen blitt endret
slik at den ikke lenger er i strid med Grunnloven og EMK. Etter de nye foreløpige føringene rundt kroppsvisitasjon har ikke fengslene lenger adgang til å kroppsvisitere fangene
rutinemessig. Kroppsvisitasjon skal nå kun besluttes dersom det er nødvendig. I vurderingen av om en kroppsvisitasjon er nødvendig må det gjøres en konkret og individuell
vurdering. Videre må det alltid foretas en avveining av nødvendigheten av kroppsvisitasjonen mot kroppsvisitasjonens inngripende karakter, slik at undersøkelsen er forholdsmessig. Alternative undersøkelsesformer skal nå alltid vurderes før kroppsvisitasjon.86
Dersom kroppsvisitasjon blir besluttet, så skal den nå alltid gjennomføres trinnvis slik at
undersøkelsen blir minst mulig ydmykende.87 Det er ikke lenger adgang til å benytte speil
i forbindelse med undersøkelsen, noe som fjerner et ydmykende element. Kroppsvisitasjonen skal gjennomføres av ansatte med samme kjønn som fangen, med mindre den
bemanningsmessige situasjonen medfører at dette er umulig.88 Strgjfl. § 28 må endres slik
at hjemmelen for kroppsvisitasjon må være tilgjengelig, tilstrekkelig klart formulert og
også gi tydelige rammer for delegasjon av makt og skjønnsutøvelse.89
Om blikket løftes vekk fra det formelle menneskerettsvernet og rettes mot de underliggende interessene bruk av fengsler er ment å ivareta, kan det stilles spørsmål ved om
80 Hagland (2019) s. 87.
81 TOSLO-2013-103468 (Glattcelle).
82 Shestopalov v. Russia, avsnitt 58.
83 Roth v. Germany, avsnitt 93.
84 Roth v. Germany, avsnitt 93.
85 Vaaler (2017) s. 307.
86 Brev fra KDI (2020) s. 3.
87 Brev fra KDI (2020) s. 3.
88 Brev fra KDI (2020) s. 4.
89 Munjaz v. The United Kingdom, avsnitt 88.
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en stor grad av kontroll ivaretar formålet med straffegjennomføringsloven. Norsk straffegjennomføring skal bygge på verdier om humanitet, rettssikkerhet og likebehandling.90
En human fangebehandling bør ha som et minstekrav å ivareta fangenes grunnleggende
menneskerettigheter. Inngripende sikkerhetstiltak kan også være med på å skape frustrasjon blant fangene som igjen kan føre til uro og uorden i fengselet. Desto mer tvangspreget et fengselsmiljø er, desto større er nok potensialet for øvrige negative virkninger for
fangene. Det er grunn til å tro det særlig gjør seg gjeldende når fangene opplever behandlingen de får som urettferdig eller lovstridig.91
Fengselet er et lukket system hvor det eksisterer en ubalanse i makt mellom ansatte
og fanger som medfører risiko for overgrep og ulovlig behandling. Rettigheter til fanger
er et instrument til å rette opp ubalansen og motvirke risikoen for misbruk. Konsistens og
gjennomsiktighet er lettere å oppnå dersom rettigheter og plikter til fanger og ansatte er
godt definerte. Når fanger blir anerkjent som rettighetsbærere, kan det føre til at avgjørelser blir mer transparente og skape følelse av rettferdighet innenfor fengselssystemet.92 I
1989 pekte Eskeland på at: «[d]en største rettssikkerhetsmessige fare på dette område
ligger i dag i at regelverket kan praktiseres på en slik måte at kontrollnivået blir høyere
enn den kan forsvares: i forhold til den enkelte fange fordi respekten for fangens personlige integritet krenkes i urimelig grad; i forhold til fengselssamfunnet generelt ved at
hensynet til den kvalitative minstestandard ikke respekteres».93
Det kan argumenteres for at de samme betenkelighetene gjør seg gjeldende i dag ved
at flere av bestemmelsene i straffegjennomføringsloven er formulert så vagt at de åpner
opp for til dels svært store inngrep ved at de i realiteten ikke begrenser kriminalomsorgens
skjønnsutøvelse. Dette igjen åpner for vilkårlighet. De norske rettsavgjørelsene viser at
det er behov for et synlig og tydelig regelverk som danner et godt fundament og ramme
for skjønnsutøvelse, og samtidig sikrer mot vilkårlighet. Straffegjennomføringsloven trenger derfor ikke bare en menneskerettslig revisjon, den trenger også en rettighetsrevisjon.
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Jeg har sittet nesten ni og et halvt år i fengsel for drap. Nå har jeg skrevet doktorgrad om
denne erfaringen.1 Avhandlingen heter «Indre og ytre soning» og starter med en fortellingsdel på litt over hundre sider om livet i fengsel. Deretter tolker jeg fortellingene og
setter dem i relasjon til annen forskning på fengsel. Ett av hovedpoengene jeg kom frem
til, er at den «ytre» soning hindrer den «indre» soning. Med det mener jeg at fengsling på
små celler, med det påfølgende disiplinregimet som organiserer fangens liv, gjør at man
ikke kommer i kontakt med samvittighet og anger, slik at man gjennom en indre prosess
kan ta et oppgjør med det man har gjort, eller den man har vært. Dermed går man heller
ikke gjennom en prosess hvor man forandrer seg til det bedre. Tvert imot kan det å sitte i
fengsel for mange bli en «omvendt dannelsesreise» – en destruktiv spiral hvor man
utvikler seg til et stadig dårligere menneske. Man fylles av hat og bitterhet og avlærer
empati og evne til ansvar.
Dette kan virke som en kontraintuitiv konklusjon. Media forteller oss stadig at norsk
fengsel er i verdenstoppen når det gjelder rehabilitering, eller i å tilbakeføre fangene til
samfunnet. Mottoet er at norske fanger slippes ut som «gode naboer» snarere enn som
bitre eksfanger. Det er påstander som står i direkte motsetning til mitt hovedpoeng.
Problemet er at man ikke forstår dybden av den prosess fangen må gjennom for å
klare å komme ordentlig tilbake til samfunnet. Denne overflatiskheten ser vi tydelig i
styringsdokumenter hvor rehabilitering er konkretisert som et spørsmål om å være rusfri,
kunne lese og skrive, ha «boevne» og kunne arbeide. Siden dette er departementets føringer, er det også det man legger til rette for i fengsel. For så vidt viktig alt sammen. Men
alt dette er bare ytre kjennetegn på at man er funksjonell i samfunnet. Ingen av disse
kvalitetene handler om den indre prosess man trenger å gå gjennom, etter å ha gjort et
lovbrudd.
De fleste fanger har kommet i en ekstrem eksistensiell situasjon på grunn av lovbruddet (eller lovbruddene). Mange har gjort noe grovt galt eller ondt. Slike handlinger setter
dypt spor i både offer og gjerningsmann. Særlig radikalt er dette for dem som soner første
1 Indre og ytre soning. Ph.d. Nord universitet, inntatt i Ph.d. i studier av profesjonspraksis // Nr. 34 – 2020.
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gang, og som kanskje aldri har gjort en slik handling før. Spørsmål som blir viktige, er:
Hvordan skal jeg forstå meg selv etter en slik handling? Hvem har jeg blitt? Mange opplever det som at man har falt ut av samfunnets moralske fellesskap og har mistet sin status
som menneske. Skam, anger og skyld blir fortrengt til fordel for en «tøff» fasade. Da
trengs et stort moralsk og eksistensielt reparasjonsarbeid for å komme tilbake. Det viktige
forsoningsarbeidet inkluderer å gå inn i skyld og anger. Men slike prosesser legges det
svært sjeldent til rette for i fengsel.
I avhandlingen min forstår jeg denne indre soningen som den vei en som enkeltmenneske og fange trenger å gå for å komme tilbake til det moralske fellesskap og oppleve
seg som et fullverdig menneske igjen. Tar man ikke disse grunnleggende spørsmålene på
alvor, kommer man på villspor. Konsekvensen er at man mister seg selv, faller varig ut av
det moralske fellesskap og opplever seg som mindre menneskelig – kanskje helt
umenneskelig. Det handler om alvorlig utenforskap. Det er et grunnleggende problem for
fengselets rehabiliteringsarbeid at det ikke er noe søkelys på disse avgjørende eksistensielle og moralske problemstillingene.
I stedet for at fengselet legger til rette for at fangene kan gå inn i disse eksistensielle
og moralske problemstillingene, skjer det motsatte. Fangene gis lite reell mulighet til å
utvikle seg og bli bedre mennesker. I stedet må de underkaste seg disiplin som hindrer en
slik positiv indre utvikling. Tvang blir normen, slik at det blir umulig å trene på å handle
selvstendig eller autonomt. Det fører til at fangene avlærer moralske karakteregenskaper
og evne til ansvar. Denne disiplinen og underkastelsen gjør også at fangen fremmedgjøres
for seg selv, fordi han ikke kan være i kontakt med følelsene sine. Slik hindres han aktivt
i å kunne gå gjennom den nødvendige indre soning.
Denne destruktive læringen blir ikke bedre av at fangen ses på med mistenksomhet
av fengselssystemet og som en «kriminell» som potensielt er i stand til alt som er farlig
og ulovlig. Tillit, som er en forutsetning for læring og vekst, er byttet ut med mistillit.
Fangen er et konstant sikkerhetsproblem som må «kontrolleres» og «disiplineres». Alle
handlinger og utsagn fra fangene kan tolkes i verste mening. Oppriktighet og ærlighet
byttes ut med strategiske utsagn – fangene sier det de opplever at fengselssystemet ønsker
å høre. Slik skapes et destruktivt klima hvor man i stedet moralsk perverteres. For fangene er det ingen vits å prøve å bli «bedre», de møtes uansett med mistillit og forstås som
«kriminelle». Når man stadig forstår fangene som «kriminelle», blir det også en selvoppfyllende profeti. Fangene blir «kriminelle».
Internt blant fangene, i fangekulturen, gjøres stigmaet som «kriminell» til noe man
tar til seg og er stolt av. Kriminelle historier og verdier videreformidles mellom fangene,
og man utvikler en kriminell etos. Slik blir det et kriminelt miljø blant fangene, hvor det
å identifisere seg som «kriminell» fremstår som den eneste mulighet hvis man ønsker
sosial kontakt med de andre fangene (alternativet er å isolere seg på cella). I stedet for å
gå gjennom en konstruktiv prosess hvor en tar et oppgjør med seg selv og det gale en har
gjort, vil fangen snarere identifisere seg med kriminelle verdier. Slik låses han fast i en
selvforståelse som hindrer indre soning.

Hvordan fengsling hindrer fangens rehabilitering

Hvis vi virkelig mener alvor med rehabiliteringsprosjektet for fangene, bør vi derfor
forstå det på en indre moralsk og eksistensiell måte. Da er målet at fangene skal forholde
seg til det gale de har gjort, og bli i stand til å se seg som moralske mennesker som kan
bli del av det moralske fellesskap. For at det skal være mulig, må fengsel forandres grunnleggende slik at fangen ikke stigmatiseres og støtes ut. Det må legges til rette for at de
som straffes, kan gå gjennom en indre soning, og det må være et sosialt miljø som ikke
bryter fangene ned eller skaper en moralsk destruktiv sosialiseringseffekt. For å klare det
har norsk kriminalomsorg en svært lang vei å gå.
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Love and liberty for all behind bars
Dennis Enrique Bigell

Love and liberty for all behind bars

The need for policy reform
LGBTQ+-friendly policies needs to be implemented for all aspects of prison life, starting
with restrictions on the use of body searches. The current regulations relating to the Execution of Sentences allows for strip searches. This process requires the inmate to remove
all their clothing. Such inspections are unpleasant for all inmates, but they can qualify as
inhuman or degrading treatment when certain LGBTQ+-people are subjected to them.

The right to love behind bars
LGBTQ+ in a masculine environment
The Constitution guarantees the right to privacy and freedom of expression. These rights
do also apply in prison, and there they are of particularly importance to LGBTQ+ people.
Inmates may be deprived of their liberty, but they should not be deprived of the freedom
not to conform!
Male prisons are a hypermasculine environment. Facing such an environment can be
extremely hard for those whose identity does not conform to the narrow standards expected in the prison population. It is common for gay, lesbian, bisеxual, transgender and
queer people, and for those who are gender nonconforming, to hide their identity in order
to avoid becoming victims of harassment, exclusion or degradation. Personally, I had to
be moved twice because I was harassed due to my sexual identity. By moving me the
Norwegian Correctional Service defined me as the problem, not the offender.

The lack of LGBTQ+-knowledge
There seems to be a serious lack of training and documentation on how to handle LGBTQ+
people. Apart from a very clinical and non-committal instruction on where to place
trans-people, there are no written policies, unlike in many other European countries, who
have identified LGBTQ+ people as a vulnerable inmate group. In Norwegian prisons no
information is made available to give guidance on how to handle being different in prison, and the staff is poorly trained.
The prison I am in, Eidsberg, has a few LGBTQ+ employees, and the employees are
generally friendly and open-minded. I was elected inmate representative and was able to
talk to and counsel other gay inmates. This also gave me a communication channel to the
prison management. In my experience, the employees would be able to provide a good
environment for LGBTQ+ people if the Regulations relating to the Execution of Sentences (Straffegjennomføringsloven) allowed for it.

When people live closely together, romantic relationships can form. However, most prisons explicitly forbid sexual relationships between inmates. They claim this is to avoid
coercive sex and rape. This suggests that the Norwegian Correctional Service does not
believe that gay sex can be consensual, or that it in some form has to be morally wrong.
In addition, condoms and lubricants are available during visits, but they are forbidden
inside the prison. This practice is putting inmates in danger of HIV infection and other
diseases.
I believe it is a human right to be able to engage in consensual relationships, both
platonic and sexual ones. That the Norwegian Correctional Service cannot differentiate
between gay people making love and rape is disheartening. People will have sex in prison, and the current policies forces that sex to be unsafe.
I want to thank Jussbuss for the opportunity to speak out, and for their tireless efforts
to inform and represent inmates about their legal rights.
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Medarbeidere 1971 – 2021
1 Gunnar de Capua, Frithjof
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Bjørn Haukland
Jan Toftøy-Andersen
Sven Ole Fagernæs
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Harald Svenneby
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Tom Brunsell
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Terje Aakvaag
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Christian Sandaker
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Jan Myhr
Bård Tønder
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Audun S Rosenvinge
Knut Andreassen
Torun Sandal
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Karl Henrik Eriksen
Kristin Solberg
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Terje Flisen
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Inger-Johanne Sand
Andreas Sand
Vidar Oma Steine
Erik Bruusgaard
Lisbet Natland
Per Aschim
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Wendy Bjørkan
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Tone Aarak
Inge Paxal
Erik davidsen
Erik Tvedt
Kåre Lilleholt
Bodil Fisknes
Tone Loge Jacobsen
Lars Holo
Einar Kaspersen
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Randi (Elisabeth von)
Hirsch
Morten Stang
Jon Birger Rødde
Rein Knut Carlsen
Sigve Gramstad
Signe Thomassen
Bjørn Lillebergen
Trond Ekker
Fredrik Wiese
Ragnar Bergland
Bernt Gulbrandsen
Gaute Kolsberg
Solveig Kristine Høgtun
Rune Berg
Grete ytterdal
Hans Petter Graver
Ola S. Ustad
Thor Erik Johansen
Jan Erik Nilsen
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Leif Petter Iversen
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Leif Oscar Olsen
Haldor Kaasin
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Anne Mette Kirø
Kjell Arne Aasgaarden
Knut R. Mikkelsen
Jørgen Langballe
Sigrun Mæland
Ole Martin Wasstrand
Bjørn Ole Vikse
Øistein Rød
Jan Reinert Kallum
Ole Christian Moen
Sverre Pedersen
Tore Bergsjø
Øyvind Solberg
Torkel Opsahl
Ole Martin Erikstad
Geir Engebretsen
Guri Larsen
Terje Sjeggestad
Gjermund Kalsnes
Audun Engh
Magne Braadland
Petter Wulfsberg
Ivar Holst
Torstein Vaagen
Astrid Gjelsvik
Hanne Gilbo
Mette Bergsjø
Fredrik Bjørge
Margrethe Haalien
Kari Johanne Bjørnøy
Anne Kristin Larsen
Ellen Hustad
Randi Grøndalen
Arne Rosenstrøm
Kai F. Moss
Jon Bachke
Olav Rød
Dag Nafstad
Sven Knagenhjelm
Jon Rike
Inger Lise Hauge
Elisabeth Stenwig
Lars T. Brunborg
Helge Hjort
Bjørn Kvello
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Bjarne Berg
Ole Bjørn Hvattum
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Jens Petter Berg
Liv Telle
Tore Børøsund
Steinar Haukland
Christian Frick
Anders Kirkhus
Anders Sandvig
Tor Eek-Hansen
Torbjørn Holthe
Einar Holtane
Mette Løvig Nordhus
Anne Brit Slettebø
Helene Solbakken
Per Gammelgård
Marianne Trætteberg
Anne Fosby
Siv Bergit Pedersen
Magnar Eggen
Kjell Kristoffersen
Olav Torvund
Hans Petter Huse
Rune Hagen
Tor Gustav Birkeland
Elin Rønningen
Dagfinn Nygaard
Tor Kielland
Ola Mestad
Bernt Bahr
Morten Halvorsen
Torvald Rud
Arnstein Antonsen
Kjell T. Jensen
Fredrik Staff
Jan Ola Larsen
Brynjar Mørkved
Steinar Kvilekval
Morten Kristiansen
Dag Risnes
Steinar Bondø
Steinar Weseth
Finn Erik Gjone
Per Øivind Andersen
Jens Eikaas
Birgit Løiland
Martha Berge
Rune Svoren
Gisle Joachim Hagen
Ingrid Røstad Fløtten
Vibeke Holm
Dagfinn Grønvik
Trond Selsaas
Arvid Ødegaard
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Svein Osvik
Odd Harald Amundsen
Bengt Hermansen
Janike Røed
Bjørn Gabriel Reed
Halfdan Lowzow
Suzanne Five
Dag Schartum jr.
Geir S dahlskås
Ståle Rist
Harald Rognhaug
Barbro T. Andenæs
Elisabeth Lea
Ragnar Eldøy
Jan Terje Helmli
Henning Garnaas
Thomas Hjermann
Siv Bjørklid
Anne Sofie Faye-Lund
Eva B Folkestad
Inger Gjerde
Toril Kirkeby
Tom Bang-Olsen
John Kåre Stenwig
Jon Swensen
Line Wælgaard
Sigurd Lorensen
Jan Birger Jansen
Annegret Andersen
Edmund Bolstad
Hans Kristian Johansen
Henrik Munthe
Ingun Sletnes
Tone Albert
Vera Ebert Bråten
Kjetil Sverre Gjøen
Pål Ottar Helmer
Haugland
Bente M. Krogdal
Dag Svensson
Olav Bråten
Tone Skalpe Bjørnli
Harald Iskov
Solveig Olson
Sigmund Eliassen
Ingvild Mestad
Stein Erik Nyberg
Bente Oftedal Roli
Eli Volckmar
Steinar Mageli
Gjert B.H. Gjertsen
Jørn Utklev Toresen
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Morten Storseth
Hans Haavind
Hugo Jørgensen
Elisabeth Torgersen
Sunniva Berntsen
Gro Granden
Elna Berge
Trond G. dyvik
Benedicte Jebsen
Unni Langløkken
Sverre Anders Lolland
Eric J. Roe
Leif Strøm
Ingrid Aasen
Svein Sandvik
Ingunn Sofie Aursnes
Sissel Hammer
Georg Farnes
Astrid Haram
Arne Holm
Gro Holm
Lotte Pernille
Loftsgaard
Carl Fredrik Oppegaard
Gregory Starr
Margit F. Tveiten
Jostein Backe
Olav Bjørnes
Nina desau
Hans Henrik Hartmann
Bjørn F. Jensen
Live Solberg Presthus
Bjørn Arild Sveen
Lillian Svendsen
Svein Tvedten
Elin Øvstebø
Olav Magnus Hohle
Liv Solfrid Storebø
Marit Aarflot
Hege Kristin Rønning
Ravndal
Tom Runar Ergo
Jan Egil Presthus
Magne Storebø
Ragnhild Vada
Morten Haugen
Øivind Aakerøy
Niels Andreas Bugge
Mona Handeland
Jens Petter Odberg
Tore Mevik
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357 Hans Christinan
Glømme
358 Johan K Øydegard
359 Øystein Joranger
360 Aase Gundersen
361 Lise Andrea Karlsen
362 Halvard Helle
363 Jon Schultz
364 Beate B. Ekeberg
365 Rikke Bergheim (f.
danielsen)
366 Mona Madsen
367 Hanne Meldal
368 Hanne Ødegaard
369 Annette K. Sunde
370 Kjetil Lund Landmark
371 Geir Helgeland
372 Espen dahli
373 Hanne dyrnes
374 Lars Barth
375 Rita Krøgenes
376 Håkon Angell
377 Hege Nygård
378 Mona Hertzenberg
379 Arne Lyng
380 Kirsti Torbjørnsen
381 John Tangen
382 Anette dahl
383 Anikken Kavli Nilsen
384 Ellen Hambro
385 Hilde Bang Norstoga
386 Nils Kristian
Einstabland
387 Haakon Meyer
388 Lars Skårberg
389 Gerd Astrid Fragell
390 Øivind Torgan
391 Finn Simonsen
392 Hans Monsen
393 Morten K. d. Svatun
394 Johan Petter Hougen
395 Harald Broder
Knudtzon
396 Gunn O. Johanessen
397 Elin Sætre Lofsgaard
398 Mette yvonne Larsen
399 Siv Skagestad
400 Pål Espen
401 Elisabeth Tveten
Nielsen
402 Monica Christie
403 Arild Paulsen
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Baard Amundsen
Erik dahle
Anders Haugland
Anders Folkmann
Tone Hunsbedt
Birger Sanden
Hanne Sørensen
Rikke Lassen
Gard Bonner
Espen Jakobsen
Merethe Skaug
Haakon GramJohanesen
Øivind Sollie
Helga Hjorth
Kirsten Jacobsen
Lars Nilsen
Merethe S. Haugen
Fæhn
Jan Rune Fagermoen
Anne Cathrine Haug
Anne Lill Øverbye
Jorunn Eriksen
Elisabeth Wigerust
Inger Lise Nakken
Hans Jacob Sandsberg
Anne-Lene Egeland
Arnesen
Liv Torill Evenrud
Tomm Alexander Øvre
Eline Ova
Ola Fæhn
Brit Gulbjørnrud
Steinar Hjerpseth
Jan Aubert
Martin Blikra
Anders Leisner
Knut Wold
Espen Ragnar Hamar
Anette Forsberg
Tangnes
Berit Isaksen
Mette Svingen
Anne Mette Klokkerud
Christopher Hansteen
Henning Lauritsen
Harald Skjørland
Ane Birgit Brurberg
Haugland
Helle Høines
Karl Erik Sjøholt
Kristin Bugge Lyså
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Marte Svarstad
Ingunn Melhus Skanke
Sigrun dybwad
Nina E Sunde (f.
Mathiesen)
Erik Ludvigsen
Anne Kvam
Sverre I Andersen
Sissel Finstad
Ingunn å Bendiksen
Anne Myhr
Terje Svendsen
Knut F Rasmussen
Gislaug Øygarden
Fredrik W Knutsen
Lilliand Wæhler
Stenseng
Øyvind Olsen
Hege A Voldsdal
Tove Kristin Farstad
Knut Bakkehaug
Hege Marie Hauge
Per Vidar Nilsen
Anne Størseth
Heidi Marie Nordal
Ingunn Kjeldstad
Åse Marie Eliassen
Arve G Hallberg
Christina V Farmen
Erik Mathiesen
Bente-Marie Nørgård
Christine Bergland
Grete Søreide
Odd Kristian Johansen
Ole E Tokvam
Johan Holmen
Tor Kolden
Jon T Johnsen
Tanya Samuelsen
Petter Mandt Aass
Marianne Linnestad
Jan Erik Haglund
Arild A Børresen
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Rannveig Arthur
Elin Riise
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Jan Morten Sundeid
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Kristian J. Jervell
Malin Smit
Irene Sogn
Håvard Kalvåg
Nina Grande
Inger Gundersen Holm
Ravi Sunder
Merete Reitan
Hege Ruud
Martin Rutherfurd
Mona Sjødal
Christina Aar
Leif Martin Sande
Rolf Thoresen
Karoline Henriksen
Hedvig Glambek
Øyvind Haugen
Tor Anders Persen
Sverre Engelschiøn
Therese Fevang
Cathrine Holm
Trude Gjeldvik
Tarald Huus-Hansen
Hege Opheim
Tore Frellumstad
Therese Liljegren
Yvonne Curtis
Henriette Grønn
Stine dordy Nybø
Guro Vadstein
Gry Korsnes
Marius Throndsen
Trine Reitan
Christian W. Horn
Halvard Grønli
Frode Røttingen
Borghild Fjeld
Nina Nesbak
Cecilie Schløsser
Møller
Magnus Jåtun
Anders Monrad
Terje Hermanrud
Hans Christian Apenes
Svein Andersen
Tore Roald Riedl
Thorstein F Johannessen
Karin Fløistad
Lars T. Berntsen
Heidi Gutterud
Gry Cathrine Steen
Hvidsten

552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

Thomas Johansson
Tore Thallaug
Liv Øyen
Kenneth Adale Baklund
Ingeborg Granheim
Anders G. Utne
Tove Lene Mannes
Åsmund Eriksen
Thale Sollien
Morten Aalberg
Kristin Krogvold
Gunnar Holm Ringen
Frode Solberg
Oven Egeland
Ellen Strømodden
Øystein Ruud
Jostein Greve
Mona Aarhus
Hanne Merethe Timland
Sørgjerd
Ragnhild Holm
Jannicke Knudtzon
Knut Helland Hansen
Lars Alfheim
Hedvig Sæther
Lene Elisabeth
Andersen
Sophie Heiberg
Espen Gilboe
Hermansen
Frøydis Heyerdahl
Bente Mostad
Hege Nikolaysen
Siri Rasmussen
Espen Rokkan
Thorsteinn J. Skansbo
Lars due-Tønnesen
Jon Rikard Kleven
Anette Kopp
Elise Lindeberg
Siri Anne M Martinsen
Steffen Ravnåsen
Ingebjørg Tønnesen
Marianne Wiken
Anders Aamot
Zulifqar Munir
Anita Asheim
Christine Caspersen
Fredrik Edvardsen
Håvard Endal
Cecilie Fjelberg
Carl Fredrik Helgeland
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Tone Ljoså
Erik Martinusen
Cathrine Opstad Sunde
Ingrid Bergum
Eirik Bull-Njå
Sverre Ellenes
Preben Henriksen
Thor Kristian Høilund
Alf Kåre Knudsen
Erik Leganger
Ingvild Skaar
Irene Skjørtvedt
Anniken Gjertsen
Skonhoft
Irina Telnes
Charlotte Visdal
Benneche
Jannike Eggen
Catrine Elisabeth Fari
Pål Christian Garlie
Anders Gullåsen
Vårin Kathrin Hellevik
Bødvar Ingarsson
Jens Kristian Johansen
Joakim Z. Berge
Jon Berge Holden
Tone Rogstad
Bjellaanes
Andreas Furuseth
Solfrid Gunstveit
Christina Schie Helseth
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Andreas Ribe-Nyhus har en ph.d. i studier av profesjonspraksis ved
Nord universitet i Bodø. Han har også hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo.

Ole Martin Juul Slyngstadli er jusstudent ved Universitet i Oslo. Tidligere har han sittet i AUFS sentralstyre og i Stavanger bystyre for
Arbeiderpartiet. Slyngstadli er daglig leder i Jussbuss for perioden
2021–2022.

Aslak Syse er professor emeritus i rettsvitenskap ved Institutt for
offentlig rett ved Universitet i Oslo. Han er også utdannet lege.

 arit Lomundal Sæther er advokat og partner i advokatfirmaet SulM
land. Sæther har vært redaktør for Kritisk juss, deltatt på fengselsbesøk
i regi av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umen
neskelig behandling ved frihetsberøvelse. Hun sitter også i styringsgruppa til Skandinavisk Isolasjonsnettverk. I perioden 2012–2013 var
hun daglig leder i Jussbuss.

Ida Tønnessen er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjerven Hansen. I perioden 2018–2020 var hun daglig leder i Jussbuss.

Henriette Nilsson Tøssebro er dommerfullmektig ved Hordaland tingrett. Hun foreleser i forvaltningsrett ved OsloMet, og er redaktør for
tidsskriftet Kritisk juss. I 2009–2010 var hun medarbeider i Jussbuss.

Vebjørn Wold er jurist med utdannelse fra Universitet i Oslo. I 2017–
2018 var han medarbeider i Jussbuss.

Mitra Zarabi er førstekonsulent for Samferdselsdepartementet. I 2017–
2018 var hun medarbeider i Jussbuss.
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